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Summary 
The Copyright law is the legal part of the intellectual property that is considered to be updated 
and adjustable enough to handle a technological development. As artificial intelligence 
develops to be more autonomous and able to create works independently, the copyright law 
becomes subject to new requirements and challenges. The essay’s purpose is to investigate the 
legal situation regarding copyright and artificial intelligence from both a national and an 
international point of view in order to describe what possibilities works made by artificial 
intelligence have to get copyright protection. The essay has been initially based on Swedish 
copyright law to clarify what the swedish law requires a common work but particularly a 
computer generated work in order for the work to get copyright protection. Further, the essay 
has had a comparative method in the section regarding international copyright. A study has 
been made from a EU legal perspective to compare copyright law both on a EU level but also 
a national level, and to investigate the harmonizing effect of various directives that have been 
relevant to the essay’s issues. In order to give an as fair as possible answer to the questions the 
essay seeks to answer, an investigation has been made also of the british and american 
copyright law. In connection with this, a more comprehensive mapping of international 
copyright has also been relevant in order to obtain a basis for proposals on what mainly the 
national copyright law could or should be (de lege ferenda). In the light of swedish copyright 
law, artificial intelligence and computer programs have also been taken into consideration in 
order to investigate whether AI systems can be equated with computer programs and thus get 
copyright protection. Before the essay’s final reflections an investigation has also been made 
regarding copyright infringement in order to judge who’s responsible or what person that 
should be responsible in the case of a copyright infringement made by artificial intelligence.  
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Sammanfattning 
Upphovsrätten anses vara det immaterialrättsliga området som uppdateras och anpassas efter 
den teknologiska utvecklingen. Allteftersom artificiell intelligens utvecklas till att bli mer 
autonom och därmed kan skapa alster självständigt, så ställs upphovsrätten inför nya krav och 
utmaningar. Uppsatsens syfte är att utreda det aktuella rättsläget kring denna fråga både ur ett 
nationellt och ett internationellt perspektiv för att undersöka vilka möjligheter ett AI-genererat 
alster har att åtnjuta ett upphovsrättsligt skydd. Uppsatsen har haft utgångspunkt ur den svenska 
upphovsrätten för att först och främst redogöra för de lege lata och vilka krav den svenska 
upphovsrätten ställer på alster generellt men särskilt AI-genererade alster. Fortsättningsvis har 
uppsatsen haft en komparativ metod i den nästkommande delen om internationell upphovsrätt. 
En redogörelse har gjorts ur ett rent EU-rättsligt perspektiv för att jämföra upphovsrätten på 
unionsnivå och nationell nivå, men också för att undersöka den harmoniserande effekten av 
diverse direktiv som varit aktuella för uppsatsens frågeställningar. För att försöka ge ett så 
rättvist svar som möjligt på de frågor uppsatsen söker att besvara har en redogörelse gjorts även 
av brittisk och amerikansk upphovsrätt. I samband med det har en mer heltäckande 
kartläggning av internationell upphovsrätt även varit aktuell för att få underlag för förslag om 
vad som kan utgöra de lege ferenda inom främst den nationella upphovsrätten. I ljuset av svensk 
upphovsrätt har det även tagits hänsyn till AI och datorprogram för att undersöka om AI-system 
kan jämställas med datorprogram och därmed åtnjuta skydd enligt upphovsrättslagen. Innan 
uppsatsens avslutande reflektioner har även en intrångsundersökning vidtagits för att bedöma 
vem som blir eller bör vara ansvarig för ett AI-systems upphovsrättsliga intrång.  
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Förord 
 
Först och främst vill vi tacka vår handledare Jonas Hellberg. Vi vill också uttrycka vår 
tacksamhet till Tobias Kempas och Lars Sjösund som har ställt upp på intervjuer och bidragit 
med en intressant och betydelsefull input från både ett juridiskt och ett rent teknologiskt 
perspektiv. Tack även till advokat Carl Gleisner som bidragit med hjälp och tips både via möte 
och mail. Trots att vi valde ett ämne som för oss var förhållandevis okänt och utmanande har 
det samtidigt varit väldigt intressant, särskilt i kombinationen med den upphovsrättsliga 
aspekten. Därför vill vi slutligen även tacka varandra för ett mycket bra samarbete samt rikta 
ett tack till våra föräldrar som har korrekturläst och stöttat oss genom uppsatsskrivandet.  
 
 
Vanessa Nordin & Erik Wernerson 
28 maj 2019 
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1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
I oktober 2018 auktionerades en tavla ut på “Christie’s” i New York, med porträttet av en 
suddig men välklädd man vid namn Edmond de Belamy. Tavlan såldes för 432 500 dollar och 
var närmare 45 gånger det uppskattade värdet för den. Konstnärens signatur pryder tavlans 
nedre högra hörn i kursiv stil och är en algoritm. Tavlan är inte skapad av en människa, det är 
en komplex artificiell intelligens (AI) kallad Generative Adversarial Network (GAN) som 
ligger bakom verket och Edmond de Belamy, han är bara en fiktiv person.1 Det fungerar på så 
sätt att en generator matas med ca. 15 000 andra porträtt för att sedan bilda en helt ny tavla. 
Nästa steg är ett test skapat av Alan Turing det så kallade “turing-testet”2 som ska avgöra hur 
människolikt programmet är. Det går till på så sätt att en detektor ska läsa av och svara på 
frågor angående eventuella skillnader mellan de porträtt som är målade av en människa och 
den gjord av AI för att till sist kunna utläsa vilka som är skapade av en människa alternativt 
AI. Om detektorn inte kan urskilja dessa utan endast ser det som en ny tavla så är det önskade 
resultatet uppnått. Den artificiella intelligensen matas in med annat material för att sedan skapa 
något eget, som ovan beskrivet, trots det så kan tavlan av “Edmond de Belamy” tyckas vara 
slående lik en tavla målad av konstnären Glenn Brown.3  
 
En annan forskare som intresserat sig för AI:s kapacitet eller kompetens är Ahmed Elgammal. 
Han har bl.a. fokuserat på kritiken, att AI inte är tillräckligt kreativ det vill säga att den inte har 
möjlighet att skapa något nytt och eget som skulle kunna klassas som ett konstverk. Elgammal 
har startat ett annat nätverk kallat CAN, alltså Creative Adversarial Network istället för 
“Generative”. CAN är specialiserat på att vara kreativ för att sedan skapa nyheter inom konst. 
Nätverket har främst resulterat i att producera abstrakt konst. Elgammal anser att förklaringen 
till den abstrakta konsten är att nätverket har funnit vart det finns störst utrymme för nyheter så 
att den inte avbildar några existerande figurativa verk som målats tidigare. En fråga som 
uppstår är dock om dessa alster kan kallas konstverk överhuvudtaget. Ahmed Elgammal menar 
att med hjälp av en mänsklig detektor d.v.s. att personer svarar på frågor om målningarna för 
att sedan avgöra dels om det är möjligt att urskilja alster åt men också vilken av de som 
inspirerar mest, kan det till viss del konstateras om datorns alster verkligen anses vara konst. 
Faktum är att en viss andel ansåg att alster som är skapade av en maskin är mer inspirerande.    
 
Människan anses vara på väg in i den fjärde industriella revolutionen.4 Det skapas hela tiden 
nya sätt att förenkla människors levnad med hjälp av teknikens utveckling och förmodligen 
kommer ingen del av samhället att lämnas oberörd.5 Omedvetet eller medvetet använder vi oss 
redan av verktyg och tekniker som tidigare utförts av människan men som idag ersatts av en 
dator. Oron över att inte hitta till en plats är ett minne blott. Kanske tänker du inte på att du 
egentligen skriver med en dator när du ställer frågor på en hemsida eller att Siri är en enklare 
variant av AI som gör det möjligt för dig att ställa öppna frågor direkt till din smartphone. Att 

                                                
1 Christie’s, Is artificial intelligence set to become art’s next medium? 2018-12-12.  
2 IT-Ord, Turingtest, “https://it-ord.idg.se/ord/turingtest/”, lydelse 2018-09-18.  
3 Christie’s, Is artificial intelligence set to become art’s next medium? 2018-12-12. 
4 Westman, D., Den fjärde industriella revolutionen - en immaterialrättslig introduktion, NIR 2019 1, s. 131; 
Olsson, H., Copyright: Svensk och internationell upphovsrätt, s. 30. 
5 Betänkande med rekommendationer till kommissionen om civilrättsliga bestämmelser om robotteknik 
(2015/2103(INL)), Europaparlamentets utskott för rättsliga frågor, 2017.  
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det på senare tid har skapats självkörande bilar kanske inte heller känns helt orimligt men att 
en AI kan skapa ett verk självständigt kan upplevas som både onaturligt och oväntat. Idag finns 
det möjlighet för kreativ AI att utföra prestationer utan någon mänsklig input.6 Den tekniska 
utvecklingen medför att upphovsrättens ställs på sin spets och rättsområdet måste utredas så att 
den inte blir eftersläpande.  
 
1.2 Problemformulering 
AI har under många år endast ansetts varit ett hjälpmedel för människan att utföra vissa 
uppgifter. Den senaste tiden har AI däremot utvecklats och anses även komma att utvecklas 
ännu mer vilket kommer innebära att den inte längre endast agerar som ett verktyg. AI  kanske 
till och med kommer att kunna ta självständiga beslut och skapa självständiga alster utan 
mänsklig input. Att skapa alster genom AI kommer förmodligen ha stor innebörd för 
upphovsrätten. Det har varit, och är fortfarande i många länder, ett krav på mänskligt skapande 
bakom ett verk. Detta har kanske varit en självklarhet för många eftersom att AI hittills som 
nämnt endast setts som ett verktyg såsom en penna och papper, men i och med att AI utvecklas 
och kommer att kunna agera utan mänskligt ingripande är AI inte längre bara ett hjälpmedel.7 
Problematiken ligger därmed i hur upphovsrätten ska, eller inte ska, angripa de frågor som 
uppstår när alster, som i de fall en människa är upphovsman uppnår verkshöjd, istället har 
skapats av AI. Genom olika direktiv och domar från Europeiska unionens domstol (EUD)  har 
Europeiska unionens (EU) originalitetskrav, vilket delvis kräver att alstret återspeglar 
upphovsmannens personlighet, tillfört problem för AI-genererade verk att skyddas då det kan 
tydas ett krav på mänskligt skapande. Det uppstår därmed en gråzon i lagen då AI alltmer 
efterliknar men också överträffar människans intelligens, vilken bör utredas. Samtidigt har AI:s 
framfart adresserats av både regeringen och globala immaterialrättsliga organisationer vilket 
talar för att rättsområdet kan vara framme vid ett vägskäl.8  
 
1.3 Syfte och frågeställningar 
Artificiell intelligens är ett ämne som de senaste åren har blivit känt för fler och fler människor. 
Vad det egentligen innebär är det kanske dock färre som vet. Uppsatsens forskning och 
kartläggning har för avsikt att klargöra om och i vilken utsträckning artificiell intelligens, i 
nutid och framtid, upphovsrättsligt bör regleras. Idag råder oklarheter om vem som äger 
upphovsrätt till alster skapade av AI, samt om alster skapade av AI överhuvudtaget kan tänkas 
få upphovsrättsligt skydd. Det innebär också en osäkerhet för både privata och offentliga 
aktörer som har intresset att investera i AI, då ensamrätten till framtida verk inte är given.  
 
För att uppnå uppsatsens syfte ställs därför dessa frågeställningar: 
  

(1) Kan alster skapade av AI åtnjuta upphovsrättsligt skydd? 
(2) Vem tilldelas skyddet för ett AI-genererat verk? 
(3) Ska ett AI-system vara upphovsrättsligt skyddat? 
(4) Kan AI göra upphovsrättsligt intrång?  

 
1.4 Avgränsningar 
Uppsatsen kommer endast att inrikta sig på de upphovsrättsliga frågeställningarna kring 
artificiell intelligens och inte andra immaterialrättsliga skydd såsom patenträtt, mönsterrätt 
eller varumärkesrätt. Ett patent skyddar en ny teknisk lösning på ett problem och hänför sig 
                                                
6 Guadamuz, A., Artificial intelligence and copyright, WIPO Magazine, 2017.  
7 A.a.  
8 WIPO, Technology Trends: Artificial Intelligence, 2019; Regeringskansliet, Nationell inriktning för artificiell 
intelligens, 2018. 
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oftast till uppfinningar. Efterfrågan av patentskydd rörande AI har under senaste tiden ökat och 
skulle därför kunna vara en intressant fråga att diskutera. Däremot har vi som nämnt valt att 
endast förhålla oss till den upphovsrättsliga aspekten eftersom uppsatsen behandlar skapandet 
av alster. Mönsterrätten syftar till att skydda en produkts design, vilket inte är en fråga som 
aktualiseras i uppsatsen.9 Inte heller varumärkesrätten är inom uppsatsens fokus då den syftar 
till att skydda ett företags varumärke, vilket ofta kan bestå av kännetecken som ord, bild eller 
figur.10 Uppsatsen behandlar endast de källor som anses vara relevanta för att besvara de 
aktuella frågeställningarna. Frågorna kommer att försöka besvaras utifrån en redogörelse av 
svensk, EU-rättslig samt viss specifik utländsk upphovsrätt som syftar till att stödja vår 
argumentation. Det scenario där AI själv skulle tillåtas vara upphovsman (vilket behandlas i 
avsnitt 5.2.1) skulle dock förutsätta att AI ges ett rättsligt privilegium att vara ett rättssubjekt 
generellt. Ett sådant scenario skulle sannolikt resultera i ett oförutsägbart rättsläge, vilket dock 
endast kommer behandlas ytligt i uppsatsen.  
 
1.5 Metod och material 
 

1.5.1 Rättsanalytisk metod 
Väl utvecklade AI-system kan utföra kreativa processer självständigt vilket innebär en teknisk 
utveckling som bidrar med en stor utmaning för dagens upphovsrätt. Det utgör en gråzon i 
lagen då det idag inte finns något lagstiftat kring dessa typer av frågor vilket därför kräver en 
utredning. För att besvara uppsatsens frågeställningar krävs det därför dels en redogörelse för 
gällande rätt, främst i Sverige men även en utländsk utblick som kastar ljus över den svenska 
rätten och kan ge inspiration till hur vi i Sverige kan behandla dessa utmanande 
frågeställningar. Detta innebär att uppsatsen har ett vidare syfte än att endast redogöra för 
gällande rätt och att det inte anses finnas endast en rätt lösning. Det material som används vid 
en rättsdogmatisk metod är lagtext, förarbeten, rättspraxis och doktrin. Det som därför skiljer 
den rättsanalytiska metoden med den rättsdogmatiska är att det i det tidigare även används 
material som inte utgör gällande rätt som till exempel underrättspraxis, intervjuer med jurister 
eller andra respondenter, tidningsartiklar o.s.v. Därav används en rättsanalytisk metod där 
rättstillämpningen anses ha flera legitima alternativ att välja mellan när rätten ställs inför svåra 
frågor såsom de uppsatsen behandlar. En rättsanalytisk metod syftar till att se rätten på ett 
öppnare sätt till skillnad från exempelvis den rättsdogmatiska metoden även om den 
rättsanalytiska metoden även den oftast fastställer gällande rätt.11 Då insamling av materialet 
även det är tämligen fritt så valde vi bl.a. att genom intervjuer göra tillägg för gällande rätt och 
på så sätt tillföra praktikers synsätt på frågorna. Anledningen till detta var även för att få ett 
underlag till en mångfacetterad analys av rättsområdet. Däremot innebär detta att 
argumentationen ändå måste underbyggas genom relevanta källor som även är rationella, t.ex. 
genom att tillföra ett allsidigt material.12  
 

1.5.2 Komparativ metod 
Uppsatsen har haft en komparativ metod i samband med jämförelsen av svensk och 
internationell rätt. Som ovan beskrivet har en redogörelse gjorts av både svensk och 
internationell upphovsrätt delvis för att inhämta eventuell inspiration till hur vi kan angripa AI 
i svensk upphovsrätt. Däremot består den komparativa metoden snarare av en jämförelse i 
egentlig mening.13 En tydlig redogörelse har gjorts av såväl svensk som EU-rätt och övrig 
                                                
9 PRV, Mönsterskydd, hämtad 2019-06-18.  
10 PRV, Vad är ett varumärke?, hämtad 2019-06-18. 
11 Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation, s. 51. 
12 A.a. s. 52.  
13 A.a. s. 59. 
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utländsk rätt. Detta har gjorts för att kartlägga differenser mellan Sveriges immaterialrättsliga 
lagstiftning och utländsk immaterialrättslig lagstiftning, delvis för att hitta eventuell inspiration 
eller vad som kan utgöra en optimal reglering av uppsatsens område. En omfattande 
kartläggning har därför varit relevant för att kunna ge ett ärligt svar på uppsatsens 
frågeställningar - frågeställningar som idag i största mån inte regleras. En komparativ metod 
har också varit nödvändig för att behandla och redogöra för svensk och internationell 
upphovsrätt i jämförbar mening. EU:s direktiv och domar har uttryckt en harmonisering av 
upphovsrätten bland medlemsländerna, vilket varit föremål för undersökning vad gäller svensk 
upphovsrätt. Metoden har således varit nödvändig för att undersöka harmoniseringsprocessen 
inom svensk upphovsrätt. Eftersom uppsatsen behandlar ett ämne som berör samhället i stort 
så har en komparativ metod också använts för att studera juridiken ur ett samhällsvetenskapligt 
perspektiv.14 En grovindelning av den komparativa metoden kan göras mellan två typer av 
arbeten beroende på hur det komparativa materialet har använts. Den ena varianten kan vara 
den där det främmande materialet har ett tjänande syfte. I uppsatsen är det främmande 
materialet det internationella perspektivet, vilket har utnyttjats för att ge en traditionell svensk 
lagstiftning inspiration till hur frågorna kring AI kan angripas.15  
 

1.5.3 Material 
Trots uppsatsens vida syfte och mångsidiga material krävs det att varje källa värderas samt 
behandlas efter validitet för att på så vis ge uppsatsen ett kvalitativt värde. Det har dock främst 
redogjorts för den gällande rätt som är av relevans för att utreda uppsatsens frågeställningar 
genom att fastställa hur rättsläget ser ut idag, både nationellt men också internationellt. I 
uppsatsen har även en mängd artiklar behandlats då dessa anses tillföra intressanta aspekter till 
de upphovsrättsliga frågorna kring AI. En del av artiklarna är publicerade och hämtade från 
Nordiskt immateriellt rättsskydd (NIR) vilken anses vara av tillförlitlighet då det är en tidskrift 
som publicerar värdefulla immaterialrättsliga avgöranden.16 De internationella artiklarna är 
även dem utvalda efter reliabilitet och har främst hämtats från en juridisk databas.17 Uppsatsen 
behandlar inledningsvis vad AI är och hur AI-system fungerar. Det ansågs därför vara av 
relevans att använda även icke-juridiska källor som således inte utgör rättskällor. Dessa källor 
används med syftet att ge läsaren förståelse för hur AI fungerar och hur dess funktioner är 
relevanta för upphovsrätten. De informerande källorna är noga utvalda och tillförlitliga som till 
exempel den definition av AI som den internationella föreningen för immaterialrätt tillämpar 
men också uttalanden från relevanta praktiserande teknologer. I övrigt bygger uppsatsen till 
stor del på svensk rätt och utländsk rätt. Utländskt rättsmaterial är nödvändigt dels för att den 
svenska upphovsrätten är tämligen begränsad i fråga om AI, dels för att skapa perspektiv och 
underlag för diskussion kring uppsatsens frågeställningar. Svenskt rättsmaterial används i syfte 
att redogöra för gällande rätt och även förklara hur gällande rätt kan tillämpas på AI-genererade 
alster. Vi har även fått möjligheten att genom två intervjuer få ytterligare perspektiv på de 
frågor uppsatsen behandlar. Intervjuer har ägt rum med advokaten Tobias Kempas18 och Lars 
Sjösund19 som arbetar inom AI. På så sätt har vi fått intressant input från både en juridisk 
synvinkel men även från den tekniska.  

                                                
14 Korling, F. & Zamboni, M., Juridisk metodlära, s. 142.   
15 Strömholm, S., Har den komparativa rätten en metod?, SvJT 1972, s. 462. 
16 Olsson, H., Copyright: Svensk och internationell upphovsrätt, s. 17. 
17 HeinOnline: “World’s largest image-based legal research database”, “https://home.heinonline.org”, (hämtad 
2019-05-27). 
18 Tobias Kempas arbetar på Vinge och är specialiserad inom immaterialrätt och marknadsföringsjuridik. 
19 Lars Sjösund arbetar som AI-forskare på företaget NAVER i Sydkorea. 
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1.6 Disposition 
Efter det inledande avsnittet så redogörs det för forskningsområdet AI. Det andra avsnittet har 
till en början en kortare historisk beskrivning om AI vilket sedan följer av två olika definitioner 
av AI. Den första delen av det andra avsnittet syftar till att förklara vad AI är för något, medan 
den kommande delen fokuserar ytterligare på AI-systems kompetenser och olika funktioner. 
Avsnittet om AI avslutas sedan med att ge exempel på vilka områden som AI kan vara verksam 
inom samt konkreta exempel på AI-system som är relevanta för uppsatsen. Dessa utvalda 
exempel på befintliga AI-system bidrar till att beskriva det juridiska sambandet mellan AI och 
upphovsrätt. Avsnitt tre behandlar den svenska upphovsrätten och möjligheterna för ett AI-
genererat alster att åtnjuta svenskt upphovsrättsligt skydd. Det tredje avsnittet klargör därmed 
vad som krävs för att få upphovsrättsligt skydd och förklarar vad begreppet verkshöjd innebär. 
Det redogörs även för vad närstående rättigheter innebär, som även det regleras i 
upphovsrättslagen (1960:729) (URL). Följt av detta avsnitt behandlar avsnitt fyra den 
internationella upphovsrätten för att få en bredare bild av AI-genererade alsters möjligheter till 
upphovsrättsligt skydd. I detta avsnitt behandlas främst originalitetskravet i EU och vilka krav 
det ställer på alster att åtnjuta skydd, men även hur harmoniserat det är i Sverige med hänsyn 
till tillämpningen av begreppet verkshöjd. Även upphovsrätten i USA och Storbritannien 
behandlas eftersom att dessa länder hittills kan argumenteras ha kommit längst i frågan. Avsnitt 
fem syftar till att behandla den relevanta frågan om vem skyddet ska tillfalla där AI-genererade 
verk ska vara upphovsrättsligt skyddade. Avsnittet redogör för eventuella för- och nackdelar 
med olika potentiella kandidater som upphovsman till det AI-genererade verket. 
Fortsättningsvis tar avsnitt sex sikte på AI-systemet som sådant och redogör för möjligheten 
för AI-systemet att vara upphovsrättsligt skyddat. Utgångspunkten i detta avsnitt är att försöka 
avgöra om AI kan jämställas med datorprogram som ställs upp som verk i 1 § URL. Detta 
avsnitt utgår både från svensk och internationell rätt då en analys av datorprogramdirektivet 
också är aktuell. Innan uppsatsens avslutande reflektioner behandlar det sjunde avsnittet 
scenariot där AI begår upphovsrättsligt intrång. Detta avsnitt syftar till att besvara vem som 
ska hållas ansvarig för intrånget och hur situationen i stort ska behandlas. Uppsatsen avslutas 
med egna reflektioner där vi även redogör för eventuell de lege ferenda vilket sedan följs av en 
slutsats.   
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2.  Artificiell Intelligens (AI) 
 
2.1 Inledning  
Trots att AI kan beskrivas, av oss och av andra skribenter, vara ett förhållandevis nytt ämne så 
har det en längre historia än vad man kanske kan tänka sig. AI må vara något som idag är känt 
för fler människor än någonsin förut, men det var under sommaren 1956 vid Dartmouth College 
i USA som tio forskare gavs uppdraget att studera AI. Detta projekt ses ofta som startskottet 
för forskningsområdet AI. Evenemangets finansiär uttryckte i sitt förslag att projektet hade för 
avsikt att forska kring hur man konstruerar maskiner som använder språk och kan lösa typer av 
problem som idag är reserverade för människor. Under decennierna som följde präglades det 
framtids-signifikativa ämnet av såväl kritik och skepticism som av enstaka framgångar. 1997 
besegrade en AI världens dåvarande bästa schackspelare, något som på 50-talet sannolikt skulle 
inneburit häpnadsväckande reaktioner men som idag inte ter sig lika imponerande. Våra normer 
för vad som är imponerande anpassas hela tiden till de framsteg som görs. Huvudarrangören 
för projektet vid Dartmouth College i USA har sedermera uttryckt att ingen längre kallar det 
för AI när det väl fungerar. För att lämna frågan om AI ständigt förblir en framtidsvision 
förhållandevis obesvarad, så kan vi konstatera att det ännu inte finns någon entydig definition 
eller allmänt vedertagen avgränsning.20   
 
2.2 Definition av AI 
Den internationella föreningen för immaterialrätt, förkortat AIPPI, klargör att det snabbt 
utvecklande forskningsområdet AI är svårdefinierbart. Ofta karaktäriseras AI generellt som 
en dators förmåga att efterlikna mänsklig intelligens, samt att kunna resonera och lära sig från 
tidigare erfarenheter.21 AIPPI utgår dock för närvarande utifrån följande definition:  
 

“Artificial intelligence (AI), the ability of a digital computer or computer-controlled 
robot to perform tasks commonly associated with intelligent beings. The term is 
frequently applied to the project of developing systems endowed with the intellectual 
processes characteristic of humans, such as the ability to reason, discover meaning, 
generalize, or learn from past experience.”22 

 
Av definitionen att döma så är kopplingen mellan dator och människa återigen central. 
Definitionen uttrycker att AI är en dator, eller en datorstyrd robot, som utför uppgifter som 
vanligtvis associeras med intelligenta varelser. Intelligenta varelser får emellertid anses vara 
ett begränsat bredare begrepp för människor. Fortsättningsvis iakttar definitionen viss 
försiktighet i samband med att försöka förklara när termen AI ofta används, snarare än att 
vidare definiera begreppet som sådant. Däremot återkommer definitionen i dess andra mening 
återigen till kopplingen med människor och dess förmåga att resonera, motivera och lära sig 
från tidigare erfarenheter, likt en människa. Vad som fortsättningsvis pekar på att AI inte lätt 
kan definieras och att det saknar en allmänt vedertagen avgränsning är AIPPI:s kommentar till 
den nyligen nämnda definition föreningen idag utgår från. AIPPI menar att definitionen är för 
bred och samtidigt för smal. För att förstå och beakta innebörden av upphovsrätten kring AI-
genererade alster måste man också förstå att AI är i sin kärna en uppsättning av komplexa 
algoritmer som drivs iterativt på ingångsdata för att sedan producera önskat resultat. 
Utformningen av dessa algoritmer, valet av vilka algoritmer, vilken data som matas in samt 
vilken natur det önskade resultatet har är samtliga val som måste fattas av människor eller i 
                                                
20 Bostrom, N., Superintelligens, s. 19-20. 
21 Copeland, B.J., Artificial intelligence, Encyclopedia Britannica 2019. 
22 A.a.  
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vissa fall en annan AI-aktiverad process. Detta är anledningen till varför definitionen i själva 
verket, enligt AIPPI, är för bred. Definitionen är simultant också för smal. Detta eftersom man 
vid jämförelsen av AI och mänsklig intelligens utesluter flera av AI:s andra funktioner som 
inte är avsedda är efterlikna mänsklig intelligens, som t.ex. att bearbeta, tolka och vidta åtgärder 
avseende väldigt stora mängder data som mänsklig intelligens inte lämpligen klarar av. Mot 
bakgrund av detta fastslår den internationella föreningen för immaterialrätt att en universell 
definition är svår att tillämpa AI.23 Ett relativt diplomatiskt förslag på definition har däremot 
motiverats och presenterats för att ge oss och andra intressenter något att utgå från. Föreningen 
uttrycker dock fortsättningsvis, för att få en mer konkret referensram för analys av de 
upphovsrättsliga frågorna, ytterligare en definition: 
 
“Artificial intelligence is an entity (or collective set of cooperative entities), able to receive 
inputs from the environment, interpret and learn from such inputs, and exhibit flexible and 
related behaviours and actions that help the entity achieve a particular goal or object over a 
period of time.”24 
 
Denna definition fokuserar mer på AI som en entitet snarare än ett forskningsområde. Med 
andra ord använder den sig av ett begrepp som förklarar AI mer som en enhet eller ett ting och 
därmed något större och kanske mer diffust än ett forskningsområde. Definitionen är dock 
motiverad att vara mer öppen för tillåta utrymme för utveckling och tillväxt. Den är fortsatt 
förhållandevis öppen när den beskriver att entiteten (AI) mottar inmatning av data från miljön, 
där miljön får anses vara människor men även vad som nu finns runt om den aktuella AI. Likt 
övriga uppfattningar ska en AI även tolka datan och lära sig någonting från den, och sedan visa 
ett beteende bidragande för AI att nå ett särskilt mål.  

 
2.2.1 Neurala nätverk 

För att förklara AI, med en mindre juridisk och mer fysisk terminologi, så materialiseras AI i 
algoritmer som integreras i datorprogram. Nyare forskning har inneburit s.k. neurala nätverk 
som försöker imitera den mänskliga hjärnans sätt att behandla information genom utveckling 
av maskininlärning. AI har också beskrivits vara system som kan lösa komplexa problem och 
agera på ett ändamålsenligt sätt för att uppnå sina mål under verkliga omständigheter.25 Det har 
också beskrivits vara verktyg för att hitta genvägar.26 Emellertid används AI som beteckning 
för alla typer av datoriserade system som uppvisar beteende som traditionellt antagits kräva 
mänsklig intelligens.27 Vidare kan AI beskrivas vara representativt med det som ska ersätta det 
som tidigare varit, exempelvis när det gäller handläggning av ärenden eller uträttande av 
vanliga vardagsuppgifter.  
 
Enligt en artikel från Sveriges Kommuner och Landsting är AI en intelligens som uppvisas av 
maskiner.28 En definition som vi menar verkar vara förhållandevis vedertagen är att AI är 
program som efterliknar mänskligt beteende och tänkande.29 En av faktorerna som försvårar 
definitionen av AI är att vi fortfarande inte heller har en reell definition eller ett solitt koncept 
av begreppet intelligens generellt. Ett annat tillvägagångssätt kan därför vara att försöka 
definiera orden i sig. Intelligens kan förklaras som förmågan att utifrån givna grunder avsiktligt 
                                                
23 Copeland, B.J., Artificial intelligence, Encyclopedia Britannica 2019. 
24 Fagella, D., What is artificial intelligence? An informed definition, 2018-12-21.  
25 Westman, D., Den fjärde industriella revolutionen - en immaterialrättslig introduktion, NIR 2019 s. 132. 
26 Bostrom, N., Superintelligens, s. 28. 
27 Westman, D., Den fjärde industriella revolutionen - en immaterialrättslig introduktion, NIR 2019 s. 132. 
28 Annergård & Zetterberg, Artificiell intelligens - möjligheter för välfärden, s. 4. 
29 IT-ord, Artificiell intelligens, lydelse 2019-04-11. 
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utveckla sitt tänkande. Den berömde fysikern Max Tegmark30 har i en intervju definierat 
intelligens som förmågan att uppnå komplexa mål.31 Begreppet artificiell kan emellertid 
definieras som konstgjord, varav det engelska ordet artificial definieras i samma språk som 
“made by human skill”. Den logiska följden från detta torde därmed innebära att en konstgjord 
förmåga att utifrån givna grunder utveckla sitt tänkande kan jämställas med AI och program 
som efterliknar mänskligt beteende och tänkande. Åtminstone får det, för att minimera antalet 
oklarheter i uppsatsen, klargöras att en AI har och ska ha avsikten att efterlikna mänskligt 
beteende och tänkande. För att expandera innebörden av AI:s avsikt att efterlikna mänskligt 
beteende och tänkande kan det vidare förklaras ha syftet att effektivisera och öka kvalité i olika 
verksamheter. AI kan bidra till ökad tillväxt och bättre välfärd. En återkommande avgränsning 
av AI, och kanske just vad som gör det intressant, spännande eller oroväckande, är att det 
ersätter människor i fler och fler sammanhang.  
 
2.3 Exempel på befintliga AI-system 
Som ovan beskrivet är AI svårdefinierat. Beroende på vilken definition man utgår från kan det 
beskriva olika antal maskiner, uppfinningar eller digitala tjänster. Det kan vara alltifrån en chat 
till självkörande bilar, eller som är intressant i vårt fall, kreativa AI-system som skapar något 
nytt. Inom världen av artificiell intelligens finns flera olika typer av AI-system. De olika 
systemen är kategoriserade för att lösa olika typer av problem eller åstadkomma olika typer av 
resultat. Några system kommer att nämnas i denna del av uppsatsen och andra kan komma att 
nämnas längre fram. Ett exempel är maskininlärning. Maskininlärning är en AI-process som 
använder algoritmer som låter en dator fatta beslut utan att uttryckligen programmera den för 
att utföra den aktuella uppgiften. Kortfattat använder maskininlärnings-algoritmer mängder 
data för att identifiera och extrahera mönster från data för att i sin tur låta AI-systemet förvärva 
sin egen kunskap. Ett exempel på ett program byggt på maskininlärning är ett program som 
identifierar och filtrerar spam-e-post.32 
 
Ett annat AI-system kallas djup maskininlärning, eller endast deep learning på engelska. En 
efterbildning av det mänskliga neuronnätverket i hjärnan är möjlig genom djup 
maskininlärning som appliceras på ett program.33 På så sätt kan AI imitera människans kreativa 
förmåga. Fortsättningsvis kan förklaras att AI-system är olika algoritmiska metoder för att 
implementera olika AI-funktioner. AI-funktioner fungerar som begrepp för att täcka de 
funktioner som utförs av AI-system. Exempel på AI-funktioner kan vara biometrics (biometri) 
som definierar funktionen att behandla igenkännandet av människor baserat på fysiologiska 
egenskaper som ansiktet, fingeravtryck eller beteendemässiga egenskaper som gång eller tal. 
Ett annat exempel på en AI-funktion är supervised learning (övervakad inlärning) vilket 
definierar funktionen att motta en förväntad information (output) genom manuell inmatning 
(input) av en korrekt kategoriserad datasats. Detta är den mest antagna formen av 
maskininlärning.34 Dessa AI-funktioner kan sedan appliceras på olika områden i samhället.35 
Självkörande fordon är möjligtvis det mest välkända exemplet på typisk AI. Dessa 
automatiserade fordon är redan en del av vår vardag och lagen har anpassats därefter.36 
Fordonens autonoma system bygger på AI. AI-systemet hjälper bilen och föraren att tolka 

                                                
30 Max Tegmark är en svensk-amerikansk professor i fysik vid Massachusetts Institute of Technology. 
31 Alexander Pärleros, “Vad är artificiell intelligens?? - Max Tegmark”, 2017-12-04. 
32 WIPO, Technology Trends 2019: Artificial Intelligence, s. 146. 
33 Garrido, M., Något om självkörande fordon och ansvar, Ny Juridik 3:18 s. 35.  
34 WIPO, Technology Trends 2019: Artificial Intelligence, s. 147. 
35 A. a. s. 148-149. 
36 För en mer utförlig beskrivning, se SOU 2018:16.  
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bilens omgivning samt underlättar fordonets system för navigation och styrning.37 Främst 
intressant för uppsatsen är dock AI inom de mer kreativa områdena så som musik, konst och 
skrift. Nedan följer några konkreta exempel på sådana AI-system. 
 
I oktober 2015 besegrade AI, eller “AlphaGo”, världsmästaren i brädspelet Go. AlphaGo som 
är skapat av företaget DeepMind, var då det första programmet att göra detta och anses även 
vara den starkaste spelaren idag.38 Detta komplexa spel har länge ansetts som den största 
utmaningen inom klassiska spel för den artificiella intelligensen att besegra och ett nytt system 
var därför nödvändigt att utveckla. AlphaGo är baserat på djupinlärning och är utvecklat genom 
att neurala nätverk tar emot en beskrivning av brädspelet vilket det sedan bearbetar genom ett 
antal olika nätverksskikt som innehåller miljontals olika neuronliknande anslutningar. Vad som 
gör denna AI aktuell och intressant för uppsatsen är systemets självständighet och kreativa 
förmåga, då den fattar sina egna beslut under spelets gång. 
 
Ett annat företag som ägnar sig den tekniska utvecklingen av AI är IBM och har bl.a. skapat 
“Watson Beat”. Det är en AI som genererar musik genom att lyssna på minst 20 sekunder av 
någon låt för att sedan skapa nya låtar. Beroende på vad användaren önskar för typ av låt och 
känsla så anpassar Watson Beat instrument eller liknande för att sedan skapa en ny låt.39 En 
relativt känd låt som har skapats av Watson Beat i samarbete med Alex da Kind är Not Easy 
där han gav kommandon som “ge mig något romantiskt” eller “ge mig något som man kan 
dansa till”.40 
 
The Next Rembrandt är ytterligare ett exempel på kreativ AI eller “deep learning”, där en 3D-
printer skapat ett nytt verk genom en inmatning av konstnären Rembrandt van Rijns konst från 
1600-talet. Ansiktsigenkänning genom algoritmer har identifierat Rembrandts tidigare verk, 
och med hjälp av ett mjukvarusystem kan “The Next Rembrandt” förstå Rembrandts stil och 
generera nya resultat. Denna AI kan alltså producera nya verk högst influerade av en av 
historiens mest konstnärliga talanger, nästan fyra århundraden efter hans död.41  
 
  

                                                
37 Westman, D., Den fjärde industriella revolutionen - en immaterialrättslig introduktion, NIR 2019 s. 134. 
38 DeepMind, AlphaGo, hämtad 2019-04-10.  
39 IBM, Beats by AI, 2016-08-27.  
40 Palace, Victor M., What If Artificial Intelligence Wrote This: Artificial Intelligence and Copyright Law, s. 
223. 
41 The Next Rembrandt, hämtad 2019-04-11. 
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3. AI och svensk upphovsrätt 
 
3.1 Inledning 
Den svenska upphovsrättsliga lagstiftningen har valt att kategorisera verk på ett sätt som anses 
göra den relativt anpassningsbar för teknologiska och samhälleliga förändringar. Det ges 
däremot ofta intrycket av att upphovsrätten är känslig för stora teknologiska eller samhälleliga 
förändringar och kritiseras för att inte hänga med.42 Artificiell intelligens kan komma att bli en 
sådan stor förändring och det är därför viktigt för upphovsrätten att utvecklas samt anpassas 
därefter för att undvika eftersläpande. Det finns idag ingen rättslig bestämmelse som är direkt 
tillämpbar på AI eller robotteknik. Uppsatsens avsnitt har avsikten att redogöra för vilket 
utrymme den svenska upphovsrättslagstiftningen ger ett AI-genererat alster att åtnjuta 
upphovsrättsligt skydd. En undersökning kommer även att klarlägga hur svensk rätt ser på 
upphovsmannen, men även ur ett futuristiskt perspektiv beröra de potentiella förändringar den 
svenska upphovsrätten står inför med anledning av den prioriterade EU-rätten. För att alster 
skapade av AI överhuvudtaget ska klassas som verk så måste dem enligt svensk traditionell rätt 
uppnå verkshöjd. Därav är det högst relevant att inledningsvis redogöra för hur verkshöjd 
uppnås.  
 
3.2 Hur uppnås verkshöjd enligt URL? 
Det finns idag ingen given definition eller beskrivning i URL på vad som kravet på originalitet 
eller verkshöjd egentligen innebär. Det ges istället här utrymme för tolkning i begreppen 
“skapat” och “verk” för vilka alster som uppfyller kraven på egenart och därmed ska erhålla 
ett upphovsrättsligt skydd. I ett sådant beslut om upphovsrättsligt skydd krävs det enligt svensk 
lag och praxis att alstret uppnår ett visst mått av självständighet och originalitet. Eftersom att 
ingen exakt definition av kriterierna för särprägel ges i lagen får det istället göras en bedömning 
i det enskilda fallet.43 Viktigt att poängtera är dock att vid bedömningen om ett alster ska uppnå 
verkshöjd får det inte tas hänsyn till subjektiva omdömen som exempelvis “bra” eller “dålig”.44 
 
I en lagkommentar till första paragrafen i URL framgår det att uppräkningen och vad som ska 
anses vara innebörden av ett litterärt eller konstnärligt verk ska tolkas förhållandevis 
extensivt.45 Första stycket i första paragrafen URL uttrycker alltså att den som skapat ett 
litterärt eller konstnärligt verk ska ha upphovsrätt till verket, medan andra stycket kompletterar 
första stycket med en uppräkning av verk. I uppräkningen nämns skönlitterär eller beskrivande 
framställning i skrift eller tal, datorprogram, musikaliskt eller sceniskt verk, filmverk, 
fotografiskt verk eller något annat alster av bildkonst, alster av byggnadskonst eller brukskonst 
eller verk som kommit till uttryck på annat sätt.46 Det framgår att punkt sju i uppräkningen 
indikerar att den inte ska anses som fullständig utan att det endast utgör en exemplifiering. 
Enligt praxis har det framkommit att exempelvis kläder, möbler eller leksaker också kan anses 
utgöra verk som ska äga upphovsrättsligt skydd.47 
 
För att följa Aleksander Peczeniks48 rättskällelära i tolkningen och redogörelsen av svensk 
upphovsrätt återgår vi till grundlagen och regeringsformen (1974:152) (RF). I 2 kap. 16 § RF 
om grundläggande fri- och rättigheter finner vi upphovsrätten uttryckt. Lagrummet fokuserar 
                                                
42 Bruncevic, M. & Käll, J., Modern Immaterialrätt, s. 29. 
43 Olsson, H., Copyright: Svensk och internationell upphovsrätt, s. 60. 
44 Se bilaga 1. 
45 Olin, A., Upphovsrättslagen (1960:729) kommentaren till 1 kap. 1 §, Karnov.  
46 Olsson, H., Copyright: Svensk och internationell upphovsrätt, s. 52.   
47 Levin, M., Lärobok i immaterialrätt, s. 73.  
48 Aleksander Peczenik var bl.a. en professor i allmän rättslära vid Lunds universitet. 
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något mer på upphovsmannen än vad URL gör, då den räknar upp författare, konstnärer och 
fotografer som upphovsmän. Vidare uttrycker den att de tre upphovsmännen äger upphovsrätt 
till sina verk enligt vad som sägs i lag. I en kommentar till paragrafen konstateras det att de tre 
uppräknade upphovsmännen inte är menade som yrkesgrupper, utan att varje upphovsman är 
fri att placera sig i den kategori man anser sig tillhöra. URL har som nämnt en vidare tolkning 
om vem som kan vara upphovsman, däremot kan det klargöras att även utifrån tolkningen av 
vår grundlag ges inget utrymme för AI att kunna skapa ett upphovsrättsskyddat verk. Vad som 
också är värt att nämna är att RF endast ger utrymme för fysiska personer att vara upphovsmän, 
och alltså inga juridiska personer.49 Det mänskliga skapandet ska däremot förstås utifrån ett 
nyanserat perspektiv där exempelvis det kvalitetskrav som ställs upp för att uppnå verkshöjd 
kan anses vara förhållandevis lågt. Kravet på verkshöjd kan sedermera delas upp i 
“självständighet och upphovsmannens egen skapande insats”.50 Vad verkshöjd har för 
innebörd beskrivs ovan som kravet för att åtnjuta ett upphovsrättsligt skydd, dock görs det alltid 
en bedömning i det enskilda fallet. I det följande skildras två svenska fall som båda berört 
begreppet verkshöjd. 
 

3.2.1 NJA 1994 s. 74 
Kravet på verkshöjd är i centrum i ett känt svenskt rättsfall och ger en utökad förståelse för vad 
som utgör verkshöjd samt att skyddsomfånget kan vara snävare än väntat. Frågan i fallet är om 
ett smultronmönstrat tyg har upphovsrättsligt skydd, samt om intrång har skett genom ett annat 
senare framtaget jordgubbsmönster där helhetsintrycket är att dessa tyger anses vara nästintill 
identiska. Av vad som framgår så anses smultronmönstret uppnå verkshöjd då tyget ger 
uttrycken “originellt, konstnärligt individuellt och självständigt”. Dessa krav måste uppnås för  
att alstret ska anses besitta verkshöjd och för att på så sätt komma i åtnjutande av ett 
upphovsrättsligt skydd. Högsta domstolen (HD) menar även att tygets särprägel gör det 
osannolikt att ett dubbelskapande (dubbelskapandekriteriet) skulle kunna ske då det finns ett 
stort utrymme för konstnärlig variation av form och att det därmed inte har begränsats genom 
smultronmönstret. Medan tingsrätten och hovrätten fastslog att det skett ett upphovsrättsligt 
intrång var HD skiljaktig och ändrade tidigare instansers dom. I och med konstaterandet att ett 
verk (smultronmönstret) sannolikt inte skulle kunna dubbelskapas fastslås alltså att verket 
besitter verkshöjd. Det föreligger därmed ett relativt lågt krav på att ett verk ska uppnå 
verkshöjd. För att belysa den ändock ännu inte givna definition av vad som utgör verkshöjd 
uttryckte HD i sitt domskäl i målet en motivering till varför just smultronmönstret ska åtnjuta 
upphovsrättsligt skydd. HD erkände alstrets verkshöjd med anledning av “den neddämpade 
detaljåtergivningen av de naturalistiska elementen, deras inbördes placering och proportioner 
ger en poetisk skirhet och rörelse i milt nordiskt ljus”. Sammanfattningsvis föreligger 
återkommande begrepp som självständighet, särprägel och originalitet för att beskriva 
verkshöjd, men det råder också en benägenhet från berörda instanser att förhålla sig till en fall-
till-fall basis i avgörandet.51  
 

3.2.2 NJA 2004 s. 149 
Ett annat svenskt fall, där kravet på verkshöjd kritiserades men ändå upprätthölls, behandlade 
också frågan om ett visst alster skulle åtnjuta upphovsrättsligt skydd eller inte.52 I detta fall 
handlade det om en ritning som innehöll två bilder av en golvskiva. HD ansåg att den avgörande 
faktorn är om själva ritningen kan anses uppnå den självständighet och originalitet som krävs 

                                                
49 Bruncevic, M. & Käll, J., Modern Immaterialrätt, s. 21. 
50 A.a. s. 32.  
51 NJA 1994 s. 74. 
52 Bruncevic, M., & Käll, J., Modern Immaterialrätt, s. 32.  
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för att erhålla skydd. De enkla utförda figurerna anses inte utgöra någon individuell särprägel 
utan endast en avbildning av en golvskiva, därav ligger ritningen under de uppställda krav på 
verkshöjd (vilka även anses vara relativt låga för denna typ av produkt). Det fördes även 
diskussion kring dubbelskapandekriteriet, vilket har accepterats som hjälpregel till vad som 
krävs för att verkshöjd ska anses föreligga samt att kunna definiera ett verks skyddsomfång. 
Detta har dock kritiserats då risken för att någon oberoende av verket skapar något identiskt till 
originalverket måste vara minimal. Trots kritiken så anses kriteriet ändå utgöra någon form av 
betydelse, speciellt med hänsyn till bl.a. tre tidigare avgöranden från HD där kriteriet har varit 
tillämpbart. En avbildning av en golvskiva eller som hävdat, en ritning av en golvskiva anses 
inte utge särskilt stor möjlighet till variation. Detta innebär att det i de fall ett flertal tekniker 
utför varsin ritning av en golvskiva, förmodligen inte skulle vara vitt skilda från varandra. Även 
detta påvisar att ritningen, trots de lågt ställda kraven för verkshöjd av denna produkt, inte kan 
anses uppnå den individualitet och särprägel som efterfrågas och krävs för att åtnjuta ett 
upphovsrättsligt skydd.53    
 
3.3 Kan ett verk av AI uppnå verkshöjd? 
Att AI är benägen att skapa verk är det ingen tvekan om med hänsyn till de exempel som ges i 
ovanstående avsnitt 2.3. Trots att dessa verk sannolikt hade tilldelats upphovsrättsligt skydd 
om det var en människa som skapat verket, råder det stora tveksamheter till om ett AI-genererat 
verk har samma förutsättningar.54 Enligt svensk rätt och svensk upphovsrättslig kultur läggs en 
tämligen tung vikt vid hur man ser på just skapandet av ett verk. Som tidigare nämnt stadgar 1 
§ URL att den som skapar ett litterärt eller konstnärligt verk ska få upphovsrätt till verket. Det 
är alltså paragrafens rekvisit “skapar” eller “skapande” som är av särskilt intresse. Med 
“skapande” avses ett personligt skapande knutet till upphovsmannens egen kreativitet. Svensk 
rättslig syn på skapandeprocessen genomsyras delvis av den franska upphovsrätten “droit 
d’auteur” där upphovsmannens intressen väger särskilt tungt, men den innehåller även 
influenser från renässansen där skapandet nästintill jämställs som något andligt.55 Till följd av 
detta kan det konstateras att det endast är möjligt för en människa eller ett flertal människor att 
vara upphovsman/upphovsmän enligt den svenska lagstiftningen. É contrario ges inget 
utrymme för AI att vara upphovsman, och inte heller varken djur eller andra maskiner. Däremot 
har andra länder en annorlunda utgångspunkt vad gäller rekvisitet “skapar”, vilket redogörs för 
i nästkommande avsnitt beträffande det internationella perspektivet.  
 
Viktigt här är även att belysa de rättigheter som följer med ett upphovsrättsligt skydd. Den 
ekonomiska rätten framkommer i 2 § URL och ger upphovsmannen en ensamrätt att förfoga 
över och sprida sitt verk till allmänheten. I 3 § URL stadgas den ideella rätten, eller personliga 
rätten, d.v.s. rätten att inte få sitt verk ändrat på så vis att upphovsmannens litterära eller 
konstnärliga anseende kränkes. Det kan då diskuteras kring huruvida en AI kan utöva dessa 
rättigheter.  
 
3.4 Närstående rättigheter 
En konvention som har haft stor betydelse för upphovsrätten och som Sverige var bland de 
första med att ratificera är Romkonventionen. Denna tillgodoser skydd för bl.a. utövande 
konstnärer eller “närstående rättigheter” som är ett samlingsbegrepp för dessa. Närstående 

                                                
53 NJA 2004 s. 149. 
54 Westman, D., Den fjärde industriella revolutionen - en immaterialrättslig introduktion, NIR 2019, s. 145.  
55 Bruncevic, M. & Käll, J., Modern Immaterialrätt, s. 31-32.  
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rättigheter är dock en reglering som står sig relativt varierande från land till land vilket är 
anledningen till att Romkonventionen inte fått samma omfång som Bernkonventionen.56 
 
De närstående rättigheterna ges uttryck i 45-49 a §§ URL. 45 § URL stadgar att en utövande 
konstnär har en uteslutande rätt att förfoga över sitt framförande av ett litterärt eller konstnärligt 
verk genom att bl.a. framställa sitt framförande via ljudupptagning eller film och sedan till 
allmänheten sprida dessa exemplar. Enligt en lagkommentar ska begreppet “utövande 
konstnär” avses som den som tolkar och levandegör ett verk. Det kan således innebära 
exempelvis musiker, skådespelare eller dirigenter.57 För en tydligare avgränsning klargörs att 
exempelvis imitatörer, magiker och akrobater faller utanför begreppet “utövande konstnär”, 
eftersom de inte framför eller levandegör upphovsrättsskyddade verk.58 Av 45 § andra stycket 
följer att skyddstiden sträcker sig 50 år efter det att framförandet gjordes, skyddstiden är 
därmed kortare än det upphovsrättsliga skyddet. Den rätt som följer med just en upphovsrätten 
närstående rättighet ändrades i samband införlivandet av infosoc-direktivet (som kommer att 
redogöras för i nästkommande avsnitt). Direktivets införlivande innebar att rätten ändrades från 
att vara en förbudsrätt till att istället vara en ensamrätt. Detta innebär alltså att rätten att förbjuda 
vissa utnyttjanden av framförandena ersattes med en uteslutande rätt att förfoga över 
framförandet i vissa bestämda hänseenden.59  
 
3.5 Sammanfattande diskussion  
Angående frågan om ett verk av AI kan nå verkshöjd och därmed få upphovsrättsligt skydd 
enligt svensk rätt, så måste den mänskliga prägeln tas i beaktning. Det krävs att en människa 
kan hänföras till det skapade verket. Det beror därmed på hur pass integrerad personen är i 
skapandeprocessen. Med andra ord beror det på hur autonomt det aktuella AI-systemet är, om 
en människa har använt AI som ett verktyg i skapandet eller om AI-systemet agerat 
självständigt. Som ovan nämnt innebär rekvisitet “skapar” att det är ett personligt skapande 
knutet till upphovsmannens egen kreativitet. Det kan därför diskuteras vad som menas med 
begreppet kreativitet. Att AI kan vara kreativ är det egentligen ingen tvekan om, både med 
hänsyn till de givna exemplen men även till redogörelsen av AI generellt. Kreativiteten som 
avses kan dock argumenteras vara konstgjord och inte hänförd till något personligt skapande 
på det sätt som lagstiftaren sannolikt haft i åtanke. Utifrån nyligen nämnda resonemang får det 
anses svårt för AI att uppnå de krav som ställs för verkshöjd och upphovsrättsligt skydd. 
 
Ser vi till innebörden av att vara upphovsman och inneha ett upphovsrättsligt skydd på sitt verk 
finner vi som ovan nämnt att det finns en ekonomisk rätt och en ideell rätt.60 Man kan då 
fundera över en AI:s möjlighet att förfoga över och sprida sitt verk, eller att annars få sitt verk 
kränkt. Det måste anses omöjligt eller åtminstone långsökt att påstå att en AI kan förfoga över 
och sprida sitt egna verk vart den nu behagar, och inte heller mer försvarbart att anse att ett 
verk skapat av AI kan bli kränkt. Att kränka ett AI-genererat verk, där AI själv är upphovsman, 
saknar naturligtvis effekt. Dessa rättigheter vilka alltså följer med ett upphovsrättsligt skydd 
kan alltså bara utövas av en människa. 
 
Med hänsyn till de svårigheter som föreligger för AI att utöva de rättigheter och skyldigheter 
som nämnts redogörs det även för närstående rättigheter. Detta indikerar starkt att det är ett 
krav på mänskligt skapande vilket skulle innebära att i det fall en diskussion förs kring att ta 
                                                
56 Levin, M., Lärobok i immaterialrätt, s. 47.  
57 Olin, A., Upphovsrättslagen (1960:729) kommentaren till 5 kap. 45 §, Karnov. 
58 Olsson, H., Copyright: Svensk och internationell upphovsrätt, s. 323. 
59 A.a., s. 324.  
60 A.a., s. 91. 
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bort det mänskliga skapandet hamnar vi helt klart utanför upphovsrätten. Närstående rättigheter 
kan därav vara ett alternativ till en eventuell lösning eller åtminstone en rättighet att inspireras 
från. Vid ett eventuellt konstaterande att AI-genererade alster inte kan bli upphovsrättsligt 
skyddade så kan en närstående rättighet vara aktuell för att skydda exempelvis användaren av 
AI-systemet. 
 
Det svenska utarbetade kravet på verkshöjd är något som med tiden kommit att bli mindre 
relevant som en följd av en rad EU-domar. Begreppet och kravet som kommer ersätta verkshöjd 
är common-law-traditionens originalitetskrav. Därav har vi valt att fokusera och redogöra 
vidare för det som även det redogörs för ytterligare i den internationella delen. Det ska dock 
påpekas att det föreligger viss skillnad på den svenska verkshöjden och det mer moderna 
internationella originalitetskravet. EU-domstolen har dock uttryckt ett krav på en 
harmonisering i medlemsländerna, vilket är den huvudsakliga anledningen till att uppsatsen 
lägger mer fokus på originalitetskravet i förhållande till den traditionella verkshöjden. 
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4. AI och internationell upphovsrätt 
 
4.1 Inledning  
För att överhuvudtaget kunna göra ett konstaterande huruvida verk skapade av AI kan ges 
upphovsrättsligt skydd krävs det att kraven för sådant ställs upp och redogörs. Som en 
konsekvens av en rad olika upphovsrättsliga domar från EUD håller kravet på verkshöjd enligt 
den svenska lagstiftningen på att ersättas med EU:s originalitetskrav.61 För förtydligande av 
vad EU:s originalitetskrav innebär kommer vi att se till EU-direktiv samt domar från EUD. En 
kortfattad beskrivning av originalitetskravet som givits är ”...originellt i den meningen att det 
är upphovsmannens egen intellektuella skapelse. Inga andra bedömningsnormer skall 
tillämpas för rätten till skyddet.”62 I den kommande delen av uppsatsen följer även en 
redogörelse för vad ett internationellt perspektiv kan bidra med till forskningen kring 
upphovsrätt och artificiell intelligens. Ett internationellt perspektiv är nödvändigt för att få en 
heltäckande bild av hur rättsläget kring de valda frågeställningarna ser ut. De olika domarna 
från EUD samt redogörelsen av övrig utländsk rätt ger betydande inspiration för klargöra den 
nutida och eventuellt framtida problematiken kring AI och upphovsrätt.  
 
4.2 Originalitetskravet 
Av vad som nu framgått genom ovanstående avsnitt bör en diskussion föras kring huruvida 
harmoniserat det EU-rättsliga kravet på originalitet är och om verkshöjdsbegreppet ska anses 
som ersatt. Det framarbetade originalitetskravet innebär att det inte längre får ställas krav på 
verkshöjd. Enligt infosoc-direktivet, datorprogramdirektivet (som redogörs för i avsnitt sex) 
och databasdirektivet, som samtliga bygger på originalitetskravet, är verkshöjdsläran därmed 
inte bara övergiven utan även förbjuden.63 Innebörden av originalitetskravet kommer 
fortsättningsvis att utredas och tolkas i syfte att se till möjligheten för AI-genererade alster att 
åtnjuta upphovsrättsligt skydd. I den sammanfattande diskussionen kommer det även att 
diskuteras ytterligare hur harmoniserat originalitetskravet är inom svensk upphovsrätt i 
samband med ett annat känt svenskt fall. 
 

4.2.1 Infosoc-direktivet 
Den 22 maj 2001 presenterade EU ett direktiv om harmonisering av vissa aspekter av 
upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället.64 Den föreslagna 
harmoniseringen motiverades av att den underlättar genomförandet av den inre marknadens 
fyra friheter, även i samband med efterlevandet av de grundläggande rättsprinciperna, särskilt 
avseende immaterialrätt. EU hade med direktivet avsikten att skapa klarhet i den 
gemenskapsrättsliga ramen för skydd för upphovsrätt och närstående rättigheter, detta för att 
den inre marknaden ska fungera väl. Harmoniseringen får därmed genomslag och även den 
nyligen nämnda klarheten i och med direktivets uppmaning till medlemsländerna att anpassa 
sina bestämmelser avseende upphovsrätt och närstående rättigheter. Särskilt ska de regler och 
bestämmelser avseende upphovsrätt som skiljer sig avsevärt mellan medlemsländerna 
anpassas. EU klargör även att utgångspunkten för harmoniseringen måste vara en hög 
skyddsnivå. En hög skyddsnivå bidrar till bevarandet och utvecklandet av kreativiteten och 
gagnar därmed upphovsmän i synnerhet och näringslivet samt äganderätten i allmänhet.  
 

                                                
61 Bengtsson, H., EU-harmonisering av det upphovsrättsliga originalitetskriteriet, InfoTorg 2012. 
62 Nordell, P.J., Originalitetskravet, hämtad 2019-04-14.   
63 Levin, M., Lärobok i immaterialrätt, s. 85. 
64 Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter 
av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället. 
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4.2.2 Infopaq-målet 
Det s.k. infopaq-målet65 var ett förhandsavgörande från EU-domstolen som behandlade 
begreppet mångfaldigande i artikel 2a i infosoc-direktivet och även inskränkningen av vissa 
tillfälliga typer av mångfaldigande i artikel 5.1, samma direktiv. Den huvudsakliga frågan i 
målet var om det danska företaget Infopaq gjort sig skyldiga till upphovsrättsligt intrång i 
samband med skapandet av korta nyhetssammanfattningar av artiklar från danska tidningar. 
Företaget Infopaq registrerade data, för att sedan analysera och välja ut vad som kunde 
representera en sammanfattning av den aktuella artikeln. Sammanfattningen, som sedan 
skickades ut via e-post till Infopaqs kunder, bestod endast av elva ord. Den danska tidningen 
Danske Dagbladets förening, som alltså var kärande i målet, yrkade att det krävs samtycke från 
deras sida för att Infopaq ska få handla på nämnda vis. Infopaq yrkade att det inte krävs 
samtycke. Målet omfattade även parternas tvist avseende tolkningen av infosoc-direktivets 
artikel 2 och artikel 5.1. Artikel 2 i direktiv 2001/29/EG (infosoc-direktivet) lyder till en början 
som följer:  
 
“Medlemsstaterna skall föreskriva en ensamrätt att tillåta eller förbjuda direkt eller indirekt, 
tillfälligt eller permanent, mångfaldigande, oavsett metod och form, helt eller delvis,  

a) för upphovsmän: av deras verk, …” 
Den danska domstolen ställde därmed frågan till EU-domstolen om lagring och följande 
utskrift av ett textutdrag ur en tidningsartikel bestående av elva ord ansågs utgöra skyddat 
mångfaldigande. Följt av den första frågan ställdes även tolv andra frågor främst beträffande 
tolkningen av artikel 5.1 i infosoc-direktivet. Artikel 5.1 lyder som följer:  
 
“Tillfälliga former av mångfaldigande enligt artikel 2, som är flyktiga eller utgör ett 
inkluderande av underordnad betydelse och som utgör en integrerad och väsentlig del i en 
teknisk process och vart enda syfte är att möjliggöra 

a) en överföring i ett nät mellan tredje parter via en mellanhand eller 
b) en laglig användning 

av ett verk eller annat alster som inte har någon självständig ekonomisk betydelse, skall 
undantas från den rätt till mångfaldigande som avses i artikel 2.” 
Av denna bestämmelse följde sedan i målet också diskussion kring hur begreppet “flyktiga” 
ska tolkas och definieras.  
 
I EU-domstolens domskäl förklaras att den upphovsrätt som avses i artikel 2a endast kan 
tillämpas på ett alster som är originellt på så sätt att det är upphovsmannens egna intellektuella 
skapelse. EU-domstolen konstaterar även, i avsaknaden av annan lämplig bestämmelse, att det 
inte finns något som tyder på att delar av verk ska bedömas annorlunda än hela verk. Med andra 
ord menas att delar av verk ska åtnjuta upphovsrättsligt skydd om de bidrar till originaliteten 
hos verket i sin helhet. Således innebär detta att delar av verk, alltså i detta fall de 
sammanhängande elva orden vilka utgör nyhetssammanfattningen, innehåller vissa av de 
element som ger uttryck för upphovsmannens egna intellektuella skapelse. Fortsättningsvis 
förtydligas att det inte är orden i sig som utgör de element vilka bidrar till en intellektuell 
skapelse, varför de heller inte omfattas av skyddet. Det är istället genom valet, dispositionen 
och kombinationen av dessa ord som ger upphovsmannen uttryck för sin kreativitet på det 
originella sätt som i sin tur ger resultat av en intellektuell skapelse.  
 
Beträffande om detta påstådda upphovsrättsliga intrång ska omfattas av undantaget uttryckt i 
artikel 5.1 bedömer EU-domstolen att mångfaldigandet från Infopaqs sida inte är flyktigt. I 

                                                
65 Mål C-5/08, Infopaq.  
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samband med tolkning av begreppet “flyktigt” förklarar EU-domstolen att upphovsmannens 
rättssäkerhet i fallet äventyras om bevarandet och raderandet av mångfaldigandet är beroende 
av skönsmässigt mänskligt ingripande. Med andra ord kan det därmed inte säkerställas att de 
inhämtade elva orden raderas direkt efter att orden inte längre fyller någon funktion för den 
tekniska processen. Av infosoc-direktivets 33:e skäl framgår även att viss mångfaldigande ska 
raderas automatiskt utan mänskligt ingripande. Avslutningsvis konstaterar EU-domstolen att 
Infopaqs handlande kräver samtycke och att det därmed innebär ett upphovsrättsligt intrång.  

 
4.2.3 BSA-målet 

Efter Infopaq-målet avgjorts och kravet på originalitet hade blivit ett faktum stod det dock 
oklart hur detta kravet skulle komma att utformas mer precist på olika fall, alltså vad som 
ansågs krävas för att uppnå kravet. I ett mål från EU-domstolen klargjordes det dock hur 
originalitetskravet skulle appliceras på den aktuella frågan, vilka anges i punkterna 47-50.66 
Målet behandlade frågan huruvida ett grafiskt användargränssnitt kan uppnå originalitetskravet 
och då tilldelas upphovsrättsligt skydd. Vid besvarande av den nationella domstolens fråga till 
EUD, om datorprogramdirektivets art. 1.2 även omfattar grafiskt användargränssnitt, 
konstaterade EUD att ett sådant gränssnitt inte omfattas och därmed inte kan äga 
upphovsrättsligt skydd. EUD tillade däremot att ett grafiskt användargränssnitt, i form av ett 
datorprograms uttrycksform och därmed även ett verk, kan tilldelas upphovsrättsligt skydd 
enligt infosoc-direktivet i de fall gränssnittet utgör upphovsmannens egen intellektuella 
skapelse. I samband med EUD:s svar till den nationella domstolen klargörs även att 
datorprogramdirektivet inte definierar begreppet “ett datorprograms alla uttrycksformer”. EUD 
kompletterar därför svaret ytterligare med förklaringen att skyddsobjektet enligt 
datorprogramdirektivet omfattar ett datorprograms alla uttrycksformer som möjliggör att det 
kan mångfaldigas i olika datorspråk, som källkod och objektkod. 
 

4.2.4 Painer-målet 
I ett annat mål prövade EU-domstolen huruvida ett porträttfotografi kan utgöra ett verk och 
preciserade även innehållet ytterligare i EU:s originalitetskrav. Detta uttrycktes genom två krav 
som ska vara uppfyllda för att sedan uppnå originalitetskravet och på så sätt få upphovsrättsligt 
skydd;  
“(1) upphovsmannens intellektuella skapelse som avspeglar hans eller hennes personlighet 
och, (2) som kommer till uttryck genom att upphovsmannen gjort fria och kreativa val i 
samband med skapandet av verket.”67 Detta innebär således att upphovsmannen inte har styrts 
av regler vid skapandet av verket.  
 
I detta mål aktualiseras återigen tolkningen av artikel 2a i infosoc-direktivet, därmed om 
konstnärliga fotografier ska anses uppnå originalitetskravet och således även upphovsrättsligt 
skydd. Som nämnt förtydligas originalitetskravet med två inbegripna ytterligare krav. I detta 
mål förklarar EU-domstolen att porträttfotografier ska åtnjuta upphovsrättsligt skydd eftersom 
upphovsmannen har gjort fria och kreativa val i samband med skapandet. Upphovsmannen kan 
bestämma belysning, iscensättning och även vilken pose den fotograferade personen ska inta. 
Upphovsmannen kan därmed sätta sin personliga prägel på fotografierna. Detta innebär även 
att det finns utrymme för upphovsmannen låta dennes intellektuella skapelse avspegla hans 
eller hennes personlighet.  

 

                                                
66 Mål C-393/09, BSA. 
67 Mål C-145/10, Painer. 
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4.2.5 Murphy- /FAPL-målet 
I detta fall68 berörde frågan tv-sändningar av fotbollsmatcher i England. Svarande i fallet Karen 
Murphy, som driver en pub i England där fotbollsmatcherna visas, hade införskaffat ett 
utländskt avkodningskort vilket ger henne möjligheten att visa matcherna. Detta 
avkodningskort menade käranden (FAPL) var ett kringgående från den licens FAPL äger för 
att visa matcherna. Käranden i målet yrkar emellertid att svaranden gjort sig skyldig till intrång 
i deras upphovsrätt genom att framställa kopior av verken (fotbollsmatcherna) som sänds. 
Genom att sända matcherna innebar det, enligt FAPL, ett framförande och ett överförande till 
allmänheten. Rättsfrågan som förelåg var därmed om fotbollsmatcher skulle kunna åtnjuta 
upphovsrättsligt skydd enligt originalitetskravet. Motsatsvis från Painer-målet så menade EU-
domstolen i sitt förhandsavgörande att fotbollsmatcher inte ger utrymme för fria och kreativa 
val med anledning av de spelregler som reglerar sporten. Därmed omfattas inte fotbollsmatcher 
av upphovsrättsligt skydd och att sända fotbollsmatcher på det sätt som motsvarar 
mångfaldigande kan alltså inte utgöra något intrång. 
 
4.3 Amerikansk upphovsrätt   
I ett amerikanskt rättsfall, Feist Publications v. Rural Telephone Service, behandlades frågan 
om en vanligt uppställd telefonkatalog skulle ha upphovsrättsligt skydd. Den amerikanska 
upphovsrätten stadgar att ett verk ska äga upphovsrättsligt skydd om det är: “original works 
of authorship fixed in any tangible medium of expression”. Här framgår alltså att ett verk ska 
vara skyddat om det är ett originellt verk av författarskap framställt i en konkret 
uttrycksform. Det ansågs i fallet inte räcka med “sweat of the brow”69 utan det uppställs även 
här ett krav på originalitet. Kravet ges på så sätt att verket måste ha skapats individuellt av 
upphovsmannen (d.v.s. att det inte är en direkt kopiering av ett annat befintligt verk), samt att 
verket måste inneha en minimal grad av kreativitet. Kravet på kreativitet som ges är med 
andra ord extremt lågt.70 Därav skulle skapandet av AI endast behöva besitta en minimi-nivå 
av kreativitet, vilket till stor del kan anses vara möjligt i jämförelse med EUD:s krav på 
återspegling av personlighet, vilket kan ses som en större utmaning för maskinintelligens att 
uppnå. Enligt den amerikanska upphovsrättslagstiftningen definieras heller inte “authorship”. 
Det ställer dock till problem då en amerikansk immaterialrättslig myndighet (“Copyright 
Office”) har fastställt kravet på mänskligt skapande. Kravet kan utläsas ur det följande citatet 
från myndigheten:  
 

“Because copyright law is limited to “original intellectual conceptions of the author,” 
the officer will refuse to register a claim if it determines that a human being did not 

create the work.”71 
 
Ett verk som endast har skapats av en maskin eller AI utan mänskligt bidrag anses därför inte 
kunna tilldelas ett upphovsrättsligt skydd.72 Detta konstaterande av den amerikanska 
myndigheten anses dock inte ha tagits med hänsyn till det autonoma AI-systemet. Det framgår 

                                                
68 Mål C-403/08, Murphy. 
69 “Sweat of the brow is an intellectual property law doctrine, chiefly related to copyright law. According to 
this doctrine, an author gains rights through simple diligence during the creation of a work, such as a database, 
or a directory. Substantial creativity or "originality" is not required.” Wikipedia, hämtad 2019-05-17. 
70 Feist Publications v. Rural Telephone Service, 499 U.S. 340, (1991). 
71 Palace, V., What If Artificial Intelligence Wrote This: Artificial Intelligence and Copyright Law, s. 228. 
72 U.S. Copyright Office, Works that lack human authorship, s.22. 
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vid en jämförelse med ett verk skapat av naturen där inget mänskligt bidragande existerar i den 
kreativa processen. Kritiken som riktats mot den jämförelsen grundas på det faktum att 
jämförelsen inte respekterar autonoma AI-system vars skapande kan argumenteras innehålla 
en kreativ process. Därav kan citatet upplevas oklart och föråldrat då det endast tas hänsyn till 
AI som ett hjälpmedel och inte autonoma AI-system.73 

 
4.3.1 “The Monkey Selfie”-fallet 

Det mål som kanske fått mest publicitet av de fall av upphovsrättslig karaktär presenterade i 
uppsatsen är fallet om apan Naruto. Naruto, en fritt levande apa i Indonesien, tog 2011 en serie 
bilder på sig själv varav en av bilderna blev internationellt känd som “The Monkey Selfie”. 
Naruto tog dessa bilder med en kamera placerad utan uppsikt av kameramannen David Slater, 
som också är svarande i målet avgjort i amerikansk domstol. Kärande i målet var People for 
the Ethical Treatment of Animals (PETA) som företrädde Naruto. PETA yrkade att Naruto 
skulle äga rättigheterna till bilderna samt att den vinsten fotografierna hade genererat skulle 
tillfalla Naruto. Det klargörs i målet att apan självständigt och utan någon som helst assistans 
av Slater har tagit bilderna. Domaren klargjorde emellertid att Naruto inte är en “author” och 
därmed att ett djur inte kan vara upphovsman. Domaren tolkade den amerikanska 
upphovsrättslagen, även kallad “Digital Millenium Copyright Act”, som 1998 implementerade 
bestämmelser från World Intellectual Property Organization (WIPO). Vid tolkningen fann 
domaren att djur inte kan vara upphovsmän samt konstaterande att djur över huvud taget inte 
nämns i lagen. Domaren slog därmed fast att kameramannen Slater äger rättigheterna till 
bilderna.  
 
Det omskrivna fallet med apan Naruto ådrog sig både djurrättsaktivisters och juristers intresse 
samtidigt som det tydligt klarlade att det föreligger ett krav på mänskligt skapande för att verket 
ska kunna åtnjuta upphovsrättsligt skydd. Domen klargör att djur, till skillnad från människor, 
inte har någon rättslig handlingsförmåga och därmed inte är något rättssubjekt.74 Detta 
indikerar naturligtvis också att även AI inte kan vara ett rättssubjekt, vilket i sin tur skulle 
innebära att AI inte kan vara upphovsman och äga rättigheter till “sina egna” verk. 

 
4.3.2 Works made for hire 

När en person har skapat ett verk som uppnår originalitetskravet tillfaller ett upphovsrättsligt 
skydd till just den upphovsman som ligger bakom det aktuella verket, som uttryckts i den 
kontinentaleuropeiska “droit d’auteur”. Ett undantag från denna bestämmelse har däremot 
gjorts i den amerikanska doktrinen “works made for hire”. Denna bestämmelse innebär att ett 
verk som har skapats på en arbetsplats och inom en arbetstagares arbetsområde tillfaller 
arbetsgivaren trots att det egentligen är arbetstagaren som är upphovsmannen till verket.75 Det 
kan anses vara svårt att avgöra om en situation faller inom “works made for hire” och att 
applicera definitionen av den. Högsta domstolen i USA utformade dock definitionen av den i 
ett avgörande till målet Community for Creative Non-Violence v. Reid och formulerades så att 
arbetet måste ha utförts av antingen arbetstagaren eller en person som genom avtal blivit 
anställd för att utföra en viss bestämd arbetsuppgift (uppdragstagare).76 Detta är en intressant 
aspekt då den anses av ett flertal personer även kunna appliceras på en AI, i det fall resultatet 
blir att AI inte kan åtnjuta ett upphovsrättsligt skydd. Denna synvinkel skulle möjligtvis kunna 

                                                
73 Palace, V., What If Artificial Intelligence Wrote This: Artificial Intelligence and Copyright Law, s. 228. 
74 Naruto v. Slater, Case No. 15-cv-04324-WHO. 
75 U.S. Copyright Office, Works made for hire, s. 1. 
76 A.a. s. 2. 



 20 

undvika att verket skapat av AI hamnar helt utanför upphovsrätten och istället tilldela den till 
en människa bakom AI.77  
 
4.4 Brittisk upphovsrätt  
Ett av få länder som har infört någon form av tillämpning på vem som ska anses som 
upphovsman för verk skapat av AI är England där en bestämmelse har införts i Copyrights, 
Designs and Patents Act 1988 (CDPA) nämligen 9(3): 
 

“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.”78     
 
Här framgår det klart att upphovsmannen är den person som har vidtagit det nödvändiga 
åtgärder för att möjliggöra skapandet av verket. Något som däremot inte framgår i 
bestämmelsen är vem som egentligen anses vara denna person, om det är programmeraren eller 
kanske investeraren, alternativt användaren.79 Därav måste en diskussion föras kring vem som 
ska anses som upphovsman, vilket kommer att behandlas i följande avsnitt.  
 
Även den brittiska upphovsrätten uttrycker ett originalitetskrav, dock med en lite annorlunda 
utformning. Det brittiska originalitetskravet utformas bl.a. efter ett äldre rättsfall, University of 
London Press v. University Tutorial Press, där originalitet beskrivs utgöra ett verk som inte är 
direkt kopiering av ett befintligt verk samt att det härrör sig från upphovsmannen.80 Domstolen 
i fallet uttryckte en vägledning i tolkningen av det brittiska originalitetskravet enligt följande: 

 
 ”The word ‘original’ does not in this connection mean that the work must be the expression 

of original or inventive thought. Copyright Acts are not concerned with the originality of 
ideas, but with the expression of thought. ... The originality which is required relates to the 

expression of the thought. But the Act does not require that the expression must be in an 
original or novel form, but that the work must not be copied from another work – that it 

should originate from the author.” 
 
Verkets uttryck behöver alltså inte vara något helt nytt utan det kan räcka med att det inte är 
direkt kopierat. Det är således utformat på ett sätt likt det amerikanska kravet på originalitet. 
Det kan även klargöras att den anglosaxiska uppfattningen av originalitetskravet, eller egna 
versionen av verkshöjdsbegreppet om man så vill, innebär ett förhållandevis lågt krav för att 
uppnå skydd. Den amerikansk-brittiska inställningen kan emellertid sammanfattas med 
meningen “what is worth copying is also worth protecting”.81 Dessa nämnda kriterier 
kvalificeras ofta tillsammans med att upphovsmannen uppvisat “sufficient labour, skill and 
judgement”, d.v.s. att hen i samband med skapandet har använt sig av tillräckliga resurser.82 
Återigen konstateras det att endast en miniminivå av intellektuell prestation i samband med 
skapandet krävs.  
 
 

                                                
77 Hristov, K., Artificial Intelligence and the Copyright dilemma, s. 443. 
78 Copyright, Designs and Patents Act 1988, section 9. 
79 Alstona Asquith, Artificial Intelligence and Copyright Law: Who (or What) Owns What?, 2018-09-18. 
80 University of London Press v. University Tutorial Press, (1916) 2 ch 601. 
81 Olsson, H., Copyright: Svensk och internationell upphovsrätt, s. 61. 
82 Axhamn, J., Databasskydd, s. 125. 



 21 

4.5 Sammanfattande diskussion 
I diskussion om hur den svenska upphovsrätten förhåller sig till ovan nämnda fall och den 
internationella upphovsrätten redovisas också ett fall av svenskt ursprung. I målet var det fråga 
om den s.k. Mini Maglite-ficklampan var skyddad enligt URL. Ikea hade marknadsfört och sålt 
en ficklampa som var snarlik den ficklampa den kärande parten Mini Maglite hade producerat. 
Rättsfrågan som följde var således om ficklampan skulle omfattas av 1 § 1 st. 6 p. URL, vilken 
alltså reglerar att den som skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätt till verket 
om det är alster av byggnadskonst eller brukskonst. I målet hade ingen av de två första 
instanserna någon internationell utgångspunkt i sin bedömning om ficklampan skulle åtnjuta 
upphovsrättsligt skydd eller inte. De resonemang som tingsrätten och hovrätten framförde, som 
visserligen skilde sig från varann, utgick båda från en nationell, traditionell om man så vill, 
utgångspunkt och resonerade kring begreppen verkshöjd och självständighet. HD framförde 
dock i sitt domskäl att det föreligger ett krav på att alstret i fråga ska vara originellt på så sätt 
att det är upphovsmannens egen intellektuella skapelse, med hänvisning till EU-rätt. Problemet 
som dock förelåg var att HD inte ansåg det klart att alster av byggnadskonst eller brukskonst 
omfattades av den EU-rätt som hittills reglerat området genom olika direktiv. Med andra ord 
menade HD att EU inte nödvändigtvis uttryckt att originalitetskravet även skulle omfatta alster 
av byggnadskonst eller brukskonst. HD ansåg därmed att det inte fanns skäl nog att avvika från 
den hittills tillämpade nationella upphovsrätt i fallet.83  
 
Med anledning av det ovan anförda kan det därför diskuteras om och i vilken mån den svenska 
upphovsrätten anses vara harmoniserad med EU-rätten. Drygt tre månader efter att HD 
meddelat sin dom i målet kom EUD:s dom i Infopaq-målet. Detta innebar att HD fick revidera 
sin dom. Infopaq-målet innebar att originalitetskravet som uppställts för harmoniserade verk 
även ska omfatta verkstyper som inte harmoniserats i EU:s direktiv. Om en domstol idag 
använder begrepp som verkshöjd eller särprägel för att avgöra om ett verk besitter originalitet, 
så ska det tolkas på samma sätt som om domstolen tillämpat EU-direktivens bestämmelser om 
originalitet. EU-direktivens och EU-domstolens ordval av vad som ska utgöra 
originalitetskravet ska ses som en tämligen oklar kompromiss mellan de originalitetsbegrepp 
som används i övriga medlemsstater. Den rättsharmoniserande effekten kan därmed 
ifrågasättas.84 Med detta som bakgrund kan vi konstatera att originalitetskravet är den 
bedömningsgrund som ska tas i beaktning i fråga om upphovsrätt och, i det här fallet, AI. Det 
innebär att ett alster måste vara upphovsmannens egna intellektuella skapelse för att det ska 
tilldelas ett upphovsrättsligt skydd. Däremot ska det antas, som nämnt, att vid användandet av 
verkshöjd så åsyftas samma krav som originalitetskravet.  
 
Mot bakgrund av vad som framgick av BSA-målet kan konstateras att olika verk kan åtnjuta 
samma upphovsrättsliga skydd som omfattas av olika direktiv. Ett grafiskt användargränssnitt 
kan inte skyddas enligt datorprogramdirektivet eftersom det inte omfattas av “ett 
datorprograms alla uttrycksformer”, däremot konstaterades det en möjlighet att erhålla ett 
sådant skydd enligt infosoc-direktivet, dock under förutsättningen att det uppfyllde 
originalitetskravet. Återigen bekräftas kravet på originalitet samtidigt som det ges ett 
förtydligande på vilka ytterligare alster (grafiskt användargränssnitt) som omfattas.  
 
I USA ställs kravet på originalitet relativt lågt och lämnar därmed ett större utrymme för AI 
jämfört med EU:s originalitetskrav. I Copyright Act nämner man “authorship” men det ges 
ingen definition av vad begreppet har för innebörd. Däremot har den immaterialrättsliga 

                                                
83 NJA 2009 s. 159. 
84 Bernitz, U., Pehrson, L., Rosén, J., Sandgren, C., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 57. 
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myndigheten U.S. Copyright Office fastställt ett krav på mänskligt skapande, vilket då 
åsidosätter AI helt. Problemet är dock att det vid detta fastställande endast har tagits hänsyn till 
AI som ett hjälpmedel och har därmed misslyckats att behandla självständig autonom AI. Det 
som ligger till bakgrund för bekräftandet av kravet på mänskligt skapande kan anses vara 
förlegat då autonom AI vid tidpunkten inte fanns i samma utsträckning som idag, eller 
åtminstone inte hade skapat några konkreta verk.85   
 
Diskussionen som hittills har förts angående originalitetskravet och ett AI-genererat alster är 
om ett sådant alster kan uppnå de krav som originalitetskravet kräver för att åtnjuta ett 
upphovsrättsligt skydd samt om skyddet isåfall kan tilldelas AI, då som rättssubjekt. I 
originalitetskravet kan det dock tolkas, bl.a. direkt av vad som framgår av bestämmelsernas  
förutsättningar samt av använda termer, att det ställs ett krav på mänskligt skapande av ett 
verk.86 Beträffande den engelska rätten är England ett av få länder i världen vars reglering mer 
tydligt adresserar uppsatsens genomgående frågeställning. Därav fungerar den engelska 
paragrafen även som en utgångspunkt i hur problemet kan angripas internationellt men även i 
Sverige. Av paragrafen framgår det att upphovsmannen är den person som vidtagit de åtgärder 
som möjliggjort skapandet, problemet och frågan som då uppstår blir att bestämma vem 
skyddet ska tillfalla. Vi anser det därför viktigt att behandla denna fråga vidare i förhoppning 
om att klargöra det oklara rättsläget som föreligger.  
 
  

                                                
85 Palace, V., What If Artificial Intelligence Wrote This: Artificial Intelligence and Copyright Law, s. 227-231.  
86 Levin, M., Lärobok i immaterialrätt, s. 82.  
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5. Vem tillfaller skyddet? 
 
5.1 Inledning 
I de fall ett AI-producerat verk ska åtnjuta upphovsrättsligt skydd kvarstår frågan vem som ska 
åtnjuta skyddet, alltså vem som ska vara upphovsman till verket. Vi har tidigare klarlagt att det 
föreligger ett krav på mänskligt skapande för att verket ska vara upphovsrättsligt skyddat. 
Frågan kvarstår även i de fall det är konstaterat att det AI-producerade verket inte ska vara 
upphovsrättsligt skyddat ändock det ska åtnjuta ett annat skydd, en s.k. närstående rättighet. 
Vad som sedan tidigare också är känt är att det är den person som har åstadkommit verket som 
även är verkets upphovsman. Vad som också är värt att nämna är att upphovsrättslagen även 
ger utrymme för fler än en upphovsman.   
 
5.2 Vem ska vara upphovsman till ett AI-genererat verk? 
Tidigare i uppsatsen nämns Englands nationella bestämmelse vilken uttrycker att 
upphovsmannen till datorgenererade verk är den person som vidtagit de åtgärder nödvändiga 
för att möjliggöra skapandet av verket. Det får dock anses riskabelt att det nu och i framtiden 
kan uppstå dispyter om vem som egentligen är den person som vidtagit dessa nödvändiga 
åtgärder. Är det personen som har byggt maskinen eller systemet? Är det personen som har 
tränat/utvecklat AI? Eller är det personen som gav AI dem specifika inmatningarna? Vad som 
också kan komma att diskuteras och därmed bli ett problem är om den aktuella information 
som matats in till maskinen är tillräckligt relaterade till resultatet som AI sedan skapar.87 Vad 
som är klart utifrån bestämmelsen är att AI självt inte kan vara upphovsman till verket. Det är 
däremot inte ännu tillräckligt redogjort för eventuella fördelar och nackdelar som konsekvenser 
av att AI själv skulle äga rättigheterna till det egenproducerade verket. Det finns ett flertal 
aspiranter som skulle anse sig äga rätten till det alster som AI skapat. Vi har dock valt att 
avgränsa oss till fyra grupper som vi anser är främst relevanta. Bland de andra kandidaterna 
har i vissa fall regeringen och köparen av det AI-genererade verket nämnts som upphovsman. 
Värt att nämna är även att alstret kan tillfalla allmänheten i det fall alstret faller utanför 
upphovsrätten. De fyra potentiella aspiranter uppställda i underrubrikerna nedan kan 
argumenteras utgöra en rättvis uppställning av de aspiranter som interagerar närmast med AI. 
Frågan om vem av dem, om ett upphovsrättsligt skydd ska föreligga, som lagen ska erkänna 
vara den riktiga upphovsmannen är relevant och ska i avsnittet försöka utredas. 
 

5.2.1 AI som upphovsman 
Med en utgångspunkt från Copyright Act och en granskning av nämnda lag som adresserat 
uppsatsens genomgående frågeställningar, redogörs för möjligheten att låta AI vara 
upphovsman. Den aktuella paragrafen i Copyright Act stadgar att upphovsrätt ska ges för ett 
originellt verk av författarskap fastställt i en konkret uttrycksform. Det finns däremot ingen 
definition av orden “författarskap” eller “författare”.88 Utifrån detta kan argumenteras för, 
under förutsättning att kraven på originalitet och skapande är uppfyllda, att upphovsrätt ska ges 
till den skapande entiteten. Det har även tidigare nämnts att kravet på originalitet är lågt enligt 
amerikansk rätt, i själva verket räcker en minimal nivå av originalitet oavsett konstnärliga 
meriter för att åtnjuta upphovsrättsligt skydd. Det följer därmed att ett påpekande av ett verks 
konstnärliga nivå, om den är hög eller låg, är ett påpekande som saknar egentligt värde. Den 
amerikanska rätten uttrycker snarare att exempelvis en fysisk defekt hos upphovsmannen eller 
någon annan försvårande omständighet kan resultera i något originellt och något som 
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upphovsmannen kan göra personligt.89   
 
Eftersom ett verk producerat av AI, efter influenser från andra verk, inte lär producera ett exakt 
likadant verk så anses kravet på originalitet enligt amerikansk upphovsrätt uppfyllt. Kravet på 
skapande i en konkret uttrycksform kan också anses uppfyllt i och med möjligheten för ett AI-
genererat verk att lagras och hämtas från en dators minne.90 Resonemanget kan vara lättare att 
förstå vid jämförelsen av användningen av ett piano och en användare som skapar en melodi. 
Exemplet utgår då ifrån att A, i detta fall AI, är den som skapar melodin. B har programmerat 
och designat pianot, medan C är tillverkaren av pianot och D är ägaren av pianot. Det kan då 
inte anses vara relevant att ifrågasätta vem som är upphovsman till det skapade verket eller 
melodin, eftersom att det tydligt är A som genom sin egen kreativitet skapat melodin.91 Å andra 
sidan finns en rad mer eller mindre uppenbara frågor som kräver svar i det scenario AI är 
upphovsman. Till exempel frågor som vem som ska utöva de rättigheter och skyldigheter som 
AI isåfall skulle tilldelas som ett rättssubjekt.92 Att låta AI själv vara upphovsman skulle även 
förutsätta att AI ges ett rättsligt privilegium att vara ett rättssubjekt generellt. Detta scenario 
skulle sannolikt resultera i ett oförutsägbart rättsläge, vilket dock inte kommer att behandlas 
djupgående i denna uppsats. 
 

5.2.2 Användaren 
Användaren kan anses vara den person som interagerar “närmast” med AI, åtminstone rent 
fysiskt. Det är också den person som senast påverkar skapandet. Vid en analogi från världen 
av artificiell intelligens till den mer analoga världen, är användaren mer än ofta erkänd som 
upphovsman. Ett exempel är att byta ut AI-maskinen till en penna och ett papper. I det exemplet 
finner vi att användaren är den personen som är upphovsman. Även i en mer digital värld är 
situationen liknande. Ett annat exempel är då användaren använder sig av Microsofts program 
Word. Microsoft äger och har skapat programmet Word, men äger naturligtvis inte alla verk 
producerade genom användning av Word. Även här är alltså användaren upphovsman. 
Skillnaden som uppstår vid jämförelsen med AI   är att användarens utrymme av kreativa val 
kraftigt kan begränsas. Det kan i vissa fall enbart bestå av att trycka på en knapp för att låta AI-
maskinen utföra det den är konstruerad att utföra. Detta scenario är snarare fallet i de problem 
som uppsatsen söker att undersöka, med andra ord autonom AI som agerar och skapar något 
utan mänsklig insats. Autonoma AI-system ska alltså inte ses som ett verktyg, utan snarare som 
en maskin benägen att självständigt stå för den kreativa processen.93 Utgångspunkten kring 
detta får därför vara att användarens insats är påtagligt begränsad.  
 
Genom en open source-licens, eller öppen källkod, ges det möjlighet att använda koder efter 
vissa givna villkor. Användaren tilldelas då rätten att undersöka samt anpassa koden efter sina 
egna behov vilket vanligtvis sker utan att ersättning ges till den som gjort koden tillgänglig.94 
Detta innebär att det är användaren som bestämmer vad resultatet av koderna ska bli och på så 
sätt kan det kännas rimligt att det är användaren som ska anses vara upphovsman. Under en 
intervju med AI-experten Lars Sjösund diskuterade vi huruvida användaren ska anses som 
upphovsman, där ett exempel gavs för att tydliggöra användarens roll. Vi återkommer därför 
till Edmond de Belamy-porträttet (som vi inledde uppsatsen med) där koderna till det AI-
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system som skapat verket har hämtats från open source. Det har därför diskuterats kring 
huruvida säljaren av verket ska anses som upphovsman då koderna inte skapats av säljaren. I 
diskussionen om vem som ska vara upphovsman menar Lars att användaren och, i det här fallet, 
säljaren av tavlan ska vara berättigad intäkterna med anledningen av att säljaren (användaren) 
är den person som matat in de aktuella koderna och offentliggjort verket. I intervjun följde 
sedan frågan och diskussionen om vad som egentligen är av värde, där det kan påstås att 
koderna är av högre värde än säljarens inmatning av dem för att generera verket. Däremot 
ligger det avgörande och monetära värdet i allmänhetens vilja att betala för det slutliga 
resultatet producerat av AI. Därmed kan det i slutändan anses vara verket som är av värde och 
koderna som genererar värdet, eftersom efterfrågan ligger på verket och inte koderna.95  
  

 5.2.3 Programmeraren 
Syftet med upphovsrätten är att skydda upphovsmannens egen intellektuella skapelse och 
kreativitet. Genom att tilldela programmeraren upphovsrättsligt skydd för verket skulle det 
kunna anses som att “missbruka” upphovsrättens syfte eftersom att det i slutändan inte är 
programmeraren som har skapat det verk som AI genererat. Detta scenario vore detsamma som 
att låta föräldrar vara upphovsmän till det verk som deras barn skapar. Att låta programmeraren 
vara upphovsman skulle innebära att personens belöning skulle vara för stor.96 Vad som även 
bör klargöras och som redogörs för i nästkommande avsnitt är att idéer och principer inbegripet 
logik, algoritmer och programmeringsspråk som anses ligga till grund för ett datorprogram inte 
ska vara upphovsrättsligt skyddade, enligt datorprogramdirektivet.97 Det undantag som görs är 
vid de fall dessa idéer och principer utgör upphovsmannens egna intellektuella skapelse.98 I de 
fall relevanta algoritmer och programmeringsspråk uppfyller originalitetskravet bör skyddet 
tillfalla programmeraren under förutsättning att hen har skapat dessa. Dessa utgör endast en del 
av vad som senare bildar ett AI-system. Det bör därför rimligtvis inte vara programmeraren 
som får titeln som upphovsman till det sedan AI-genererade verket. Detta med motiveringen 
att det som AI genererar och skapar, i många fall, sker utan programmerarens vetskap. Ett AI-
systems mjukvara kan, i jämförelse med andra mjukvaror, utvecklas efter nya inmatningar och 
resultat. Det AI-genererade alstret är därmed nämnvärt oförutsebart, också i samband med ett 
AI-systems förmåga att automatiskt lära sig från egna erfarenheter.99 Detta innebär att 
programmerarens rätt till mjukvaran som personen skapat inte automatiskt resulterar i 
upphovsrätt till det som AI producerar. För att förtydliga detta ytterligare ges ett annat konkret 
exempel där programmeraren jämställs med den person som har tillverkat en pensel eller en 
kamera, likt det tidigare ovan nämnda exemplet där programmeraren jämställdes med en 
förälder. Den person som har tillverkat en kamera eller en pensel kan inte anses få upphovsrätt 
till det som sedan skapas med hjälp av dessa. Programmeraren skapar koder och algoritmer för 
AI-system, men det som AI-systemet sedan självt skapar med hjälp av dessa kan inte 
automatiskt medföra att programmeraren ska anses vara upphovsman till det skapade alstret.100  
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5.2.4 Investeraren/bolaget 

Enligt svensk rätt är det inte möjligt för juridiska personer att vara upphovsmän då RF 
konstaterar ett krav på fysiska personer.101 EU har genom datorprogramdirektivet däremot sagt 
att det finns möjlighet för en juridisk person att vara upphovsman om medlemsländerna själva 
reglerar det så. Däremot redogörs det för scenariot där investeraren är en eller flera fysiska 
personer samt i det fall svensk rätt skulle införa möjligheten för en juridisk person att vara 
upphovsman. 
 
Den traditionella upphovsrätten skyddar, som nämnts ett flertal gånger, mänskligt skapande 
där den person som står för det mänskliga skapandet också blir upphovsman till verket. I det 
fall där det däremot inte existerar någon sådan traditionell upphovsrätt kan en rimlig lösning 
vara att se till närstående rättigheter, detta med inspiration från databasskydd och 
fotografirätten. I en intervju med advokaten Tobias Kempas konstateras det att det inte finns 
något klart svar på vem som ska anses äga rätten till ett AI-genererat verk. Han menar dock att 
det som anses främst rimligt är att snegla på skyddet för investeringen. Detta då ingen troligtvis 
är villig att investera i något som inte är anses vara värt att investera i, d.v.s. om verket kan 
kopieras och spridas fritt. Det finns mer ofta än sällan ett ekonomiskt värde för ett verk 
(exempelvis som i “The Monkey Selfie”-fallet), det som inte är värt något brukar heller inte 
leda till tvist.102   
 
Vid en anställning och upprättande av ett avtal därtill så är det vanligt att det som skapas inom 
arbetsområdet tillfaller arbetstagaren, givetvis beroende på vad som har angivits i 
anställningsavtalet. Ett intressant perspektiv är dock det undantag som gjorts från principen 
“droit d’auteur”, som nämnts i tidigare avsnitt “works made for hire”, där rätten till verket 
skapat av arbetstagaren istället tillfaller arbetsgivaren. Detta trots att arbetsgivaren inte är den 
faktiska upphovsmannen. Det innebär att verket som skapas av AI tillfaller den som gjort de 
nödvändiga arrangemangen. Denna slutsats görs genom en analogi från denna amerikanska 
doktrin samt tillämpning av engelsk rätt med hänsyn till 9(3) CDPA.103  
 
5.3 Sammanfattande diskussion 
För att besvara frågan om vem som anses vara upphovsman till ett AI-genererat verk kan det 
tas hänsyn till vad som skrivits tidigare i avsnittet, att det är den personen som står för de 
nödvändiga handlingarna och åtgärderna för att möjliggöra skapandet av verket. En lösning 
kan vara att svara på den frågan utifrån fall till fall. Att i det enskilda fallet överväga och avgöra 
vilken persons åtgärder som anses vara av mest värde utifrån skapandet av verkets synpunkt.104 
Det innebär även att rätten till det AI-genererade verket är beroende av nämnda kandidaters 
direkta eller indirekta bidragande. Efter de olika resonemangen som gjorts under varje möjlig 
kandidat kan det konstateras att ingen av dem tydligt uppnår det krav som ställs på en 
upphovsman. Däremot kan avsnittet, med bakgrund av gjorda intervjuer och övrigt relevant 
material, sammanfattas med att användarens och investeraren eller bolagets chans att vara 
upphovsman ter sig större än programmerarens och AI-systemets. Fortsättningsvis kan svaret 
även bero på vad det är för AI-system och vilket typ av verk som skapas eftersom varje 
kandidats bidragande insats ofta kan sakna nämnvärd kausalitet med resultatet. Det stora antalet 
kandidater, med regeringens och allmänhetens eventuella rätt till resultatet inräknat, bidrar 
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också till att varje enskild kandidats insats märkbart undermineras. Ett annat perspektiv på 
situationen är också att kandidaternas insatser överlappar varandra.105 En annan lösning kan 
därför vara att se till 6 § URL vilken reglerar när ett verk ska ha fler än en upphovsman. Där 
framgår det att om ett verk har två eller flera upphovsmän vars egna insats inte utgör ett eget 
verk tillkommer upphovsrätten dem gemensamt. I ett fall där programmeraren har skapat 
källkod eller algoritmer som uppnår kravet på originalitet så har den personen upphovsrätt till 
detta och det är då de resterande kandidaterna som kan tilldelas en gemensam upphovsrätt för 
övriga nödvändiga arrangemang. Denna lösning kan därmed kombineras med att angripa 
problemet från fall till fall. 
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6. Ska AI-systemet vara upphovsrättsligt skyddat? 
 

6.1  Inledning 
Bernkonventionen kompletterades år 1996 med WCT vilken trädde i kraft den sjätte mars 2002. 
Anledningen eller syftet till denna komplettering var då att uppdatera upphovsrätten till de 
tekniska förhållanden vi har idag med skydd för datorprogram och databaser.106 Vi har tidigare 
fokuserat på om ett AI-genererat alster kan uppnå upphovsrättsligt skydd, snarare än att se till 
AI-systemet som sådant. Mot bakgrund av förda resonemang i föregående avsnitt om att AI 
självt inte kan anses utgöra ett rättssubjekt blir det därför högst relevant att diskutera ytterligare 
vad som ska skyddas och vem skyddet ska tilldelas. Denna del av uppsatsen syftar därför till 
att just belysa AI-systemet och redogöra för hur dessa maskiner eventuellt ska eller inte ska 
regleras. Beroende på om ett AI-genererat alster ska åtnjuta upphovsrättsligt skydd eller inte 
kan framtida investeringar av AI-system påverkas. I det fall dessa alster ska vara skyddade ökar 
sannolikt också investeringar inom AI, varför det även ska undersökas och klargöras om AI-
systemet självt ska vara upphovsrättsligt skyddat. Utgångspunkten i denna del kommer vara att 
undersöka om AI kan jämställas med ett datorprogram. Som tidigare nämnt ställs alstret 
datorprogram upp i 1 § 2 st. URL, de facto ska ett datorprogram vara skyddat om det uppnår 
verkshöjd.  
 
6.2 Datorprogramdirektivet 
Det var redan i början av 1990-talet som det upphovsrättsliga programskyddet harmoniserades 
inom EU. Det kom senare att modifieras genom vad vi idag kallar datorprogramdirektivet, 
vilket införlivades 2009. Trots ändringen av direktivet är upphovsrättsskyddets utsträckning 
avseende datorprogramalster ännu inte fullt utredd. En avsaknad av avgöranden från EUD 
medförde under en längre tid att det fanns stort utrymme för nationella domstolar att tolka det 
upphovsrättsliga programskyddet.107 Datorprogram anses idag av EU vara och fungera som en 
grundläggande byggsten i gemenskapens industriella utveckling, vilken är en av anledningarna 
till detta direktiv. Direktivet har till syfte att ge datorprogram ett rättsligt skydd. Det framgår 
även av direktivet att den inre marknaden skulle främjas av att undanröja olikheter mellan 
medlemsländerna angående rättsligt skydd för datorprogram. Det rättsliga skyddet för 
datorprogram innebär att datorprogram bör av medlemsländerna ges upphovsrättsligt skydd 
som litterära verk. Vad som senare avses med termen datorprogram förklaras vara alla former 
av program, inbegripet sådana som är införlivade med hårdvara. Det omfattar även 
förberedande designarbete som leder till utvecklingen av ett datorprogram, under förutsättning 
att designarbetet är av just den arten att det sedan leder till ett datorprogram. Vidare klargör 
direktivet i artikel 1.2 andra meningen, att det bara är ett datorprograms uttrycksform som ska 
vara upphovsrättsligt skyddad. Detta uteslutar alltså sådana ideér och principer som ligger till 
grund för datorprogrammet inbegripet logik, algoritmer och programmeringsspråk att vara 
upphovsrättsligt skyddade.108 Att ge ett datorprogram skydd för funktionen som sådan vore 
som att tilldela ett monopol till idéer med risk då för den tekniska och industriella 
utvecklingen.109 Enligt artikel 1.3 i direktivet framgår bedömningsgrunden om ett verk ska 
åtnjuta upphovsrättsligt skydd. Här klargörs att verket måste vara originellt i den meningen det 
är upphovsmannens egen intellektuella skapelse, och att ingen annan bedömningsgrund ska tas 
i beaktning. Med andra ord kommer originalitetskravet till uttryck även här. Dess andra artikel 
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stadgar vem som är upphovsman. Här konstateras att det främst är en eller flera fysiska personer 
som ensamt eller solidariskt äger upphovsrätten till det aktuella verket, men att det från 
medlemsländernas nationella lagstiftning kan ges utrymme för även en juridisk person att vara 
upphovsman. Det kan därmed fastslås att det (fortfarande) föreligger ett krav på mänskligt 
skapande, och att det inte ges rum för verk skapade av AI.110 
 
6.3 Kan AI jämställas med ett datorprogram? 
Lars Sjösund förklarar att den nya framställningen av djupa neurala nätverk är inspirerat från 
hur människans hjärna fungerar. Det innebär att ett neuralt nätverk endast är en mycket 
förenklad version av hjärnans funktion. Han berättar dock att personer tenderar att 
förmänskliga AI och att detta inte är fallet. AI är mer som ett datorprogram. Enligt Sjösund 
programmerar man precis som ett datorprogram där algoritm är en del av koden. Algoritmen 
är en av alla delar som måste klistras ihop för att få ett komplett system och ”klistret” är vanlig 
programmeringskod.111 Tillvägagångssättet är således att skapa denna matematik och logik 
genom att skriva datorprogram och därav anses AI kunna jämställas med datorprogram. Av 
datorprogramdirektivet framgår att termen datorprogram ska innefatta alla former av program, 
inbegripet sådana som är införlivade med hårdvara.  
 
Det ska klargöras att varken datorprogramdirektivet eller den svenska upphovsrättslagen 
uttrycker någon legaldefinition av begreppet datorprogram. Artikel 1.1 i det nämnda direktivet 
stadgar åtminstone att skyddsobjektet är ett datorprogram och att dess förberedande 
designmaterial även ska omfattas av begreppet, vilket även framgår av 1 § URL. I de 
förberedande texterna till datorprogramdirektivet har det dock uttryckts en definition av 
begreppet datorprogram: “A computer program is a set of instructions the purpose of which is 
to cause an information processing device, a computer, to perform its functions.” Anledningen 
till att begreppet inte har definierats ytterligare är att en sådan definition snabbt kan bli 
föråldrad i och med alstrets snabba teknologiska utveckling.112  
 
6.4 Vad krävs för att ett datorprogram ska uppnå upphovsrättsligt skydd? 
I propositionen till URL framgår, likt i direktivet, att skydd ska ges oberoende av i vilken form 
datorprogram ger uttryck. Propositionen utgår från EU-rättsliga principer, men uttrycker även 
hur det svenska begreppet verkshöjd ska förhålla sig till den aktuella bestämmelsen som 
föreslås. Detta med motiveringen att verkshöjd, som är en grundläggande upphovsrättslig 
princip, är gällande rätt i Sverige. Angående frågan om vad som krävs för att ett datorprogram 
ska anses uppnå verkshöjd uttalades det i samband med tillkomsten av den nuvarande svenska 
regleringen: 
 
"Den frågan går det inte att i lagtext eller allmänna motivuttalanden lämna något exakt svar 
på. Av allmänna bedömningskriterier följer emellertid att enkla, okomplicerade program 
normalt sett inte kan nå verkshöjd. Kravet på verkshöjd på detta område bör alltså i princip 
ställas förhållandevis högt. I likhet med vad som gäller för andra verkstyper bör 
verkshöjdskravet innebära att det endast undantagsvis kan inträffa att två personer oberoende 
av varandra skapar identiska program. Verkshöjd bör däremot inte anses föreligga när 
situationen är sådan att endast en eller ett fåtal tänkbara lösningar kan användas för att nå 
avsett resultat med ett program. I sådana fall är resultatet givet av de yttre faktorerna, och 
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något utrymme finns knappast för den originalitet som krävs för att ett upphovsrättsligt verk 
skall anses föreligga".113  
 
Uttalandet tar hänsyn till dubbelskapandekriteriet och uttrycker att det inte är sannolikt att två 
personer oberoende av varandra skapar identiska datorprogram, vilket delvis motiverar det 
relativt höga kravet på verkshöjd. Med utgångspunkt ur EU-rätten och datorprogramdirektivet 
kan fastställas att det är ett datorprograms uttrycksform som ska skyddas. Uttrycksformen 
måste även uppfylla originalitetskravet.  
 
Det ska även tilläggas mot bakgrund av BSA-målet vilket tidigare i uppsatsen redogjorts för, 
att det ska skiljas på verkskategorin datorprogram som ett litterärt verk och skyddet för 
programmets litterära eller konstnärliga uttryck vid användning. För förtydligande var den 
centrala frågan i målet om ett grafiskt användargränssnitt ska omfattas av begreppet och 
verkskategorin datorprogram, vilket EUD besvarade nekande. Domen innebar att ett 
datorprograms förmåga att uppnå upphovsrättsligt skydd enligt datorprogramdirektivet ska 
tolkas snävt eftersom det endast omfattar ett litterärt eller konstnärligt uttryck.114 
 
6.5 Sammanfattande diskussion 
Varför det ansågs relevant att undersöka huruvida AI-systemet som sådant kan jämställas med 
datorprogram och om det därmed uppnår ett upphovsrättsligt skydd, var då det i lagen redan 
ges uttryck för att datorprogram kan skyddas. I det fall AI-systemet kan jämställas med 
datorprogram så tydliggör det möjligheterna till skydd. Även med hänsyn till att det kan anses 
vara svårt att direkt göra en koppling mellan upphovsman och alstret i det fall människan inte 
kan styra vad AI bygger upp för kunskap för att sedan åstadkomma nya alster. Således blir 
kopplingen mindre diffus där AI jämställs med datorprogram och personen bakom ska anses 
som upphovsman. För förtydligande kan därmed upphovsmannen till ett AI-genererat verk bli 
lättare att utse i det fall det är konstaterat att AI-systemet som sådant redan har en upphovsman. 
Upphovsmannen till AI-systemet måste därmed ge samtycke till en annans persons spridning 
eller offentliggörande av AI-systemet. Trots detta är den eventuella lösningen att utse AI-
systemets upphovsman som upphovsman till det AI-genererade verket inte helt självklar då det 
fortfarande får anses oklart om personen i fråga har gjort de nödvändiga arrangemangen för 
skapandet av verket. Det får däremot klargöras att begreppet datorprogram i många fall är något 
vagt definierat, främst med anledning av både den svenska och den europeiska försiktigheten i 
att definiera något som snabbt utvecklas. I och med redogörelsen kring frågan får det tills vidare 
anses som att AI i många fall kan jämställas med datorprogram. Det får fortsättningsvis 
konstateras att ett AI-systems chans att uppnå upphovsrättsligt skydd är beroende av hur 
programmet är uppbyggt och huruvida dess litterära eller konstnärliga uttryck uppfyller 
originalitetskravet. Enligt 40 a § URL anges det dock att i anställningsförhållanden så övergår 
upphovsrätten för ett datorprogram till arbetsgivaren såvida inte något annat har avtalats. 
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7. AI som intrångsgörare, vem ska hållas skyldig? 
 
7.1 Inledning 
Efter att ha redogjort för AI:s möjligheter till upphovsrättsligt skydd så är det av relevans att 
även behandla det ansvarstagande som systemet måste vidta. Det kan kännas som en 
självklarhet att det alltid krävs en fysisk person när det kommer till att någon ska hållas ansvarig 
för ett upphovsrättsligt intrång. Därmed blir frågan vem som ska hållas ansvarig för en autonom 
AI:s handlande högst aktuell. Vid det fall en autonom AI, som har kapaciteten att lära sig själv 
och bli allt mer intelligent115, skapar ett verk som utgör ett intrång inom ett befintligt verks 
skyddsomfång kan det vara problematiskt att hänvisa direkt till en människa. Var ligger 
ansvaret när riktigt avancerade maskiner skapar något? Och vad krävs egentligen för att hålla 
någon ansvarig?116 Vem som ska hållas ansvarig för AI är ingen enkel fråga utan kräver en 
upphovsrättslig utredning om vad som menas med intrång enligt URL.  
 
7.2 Upphovsrättsligt intrång  
Vid upphovsrätt till ett verk tillfaller den så kallade ensamrätten vilken uttrycks i 2 och 3 §§ 
URL. Rättigheterna enligt 2-3 §§ URL utgör som tidigare nämnt en ekonomisk rätt att förfoga 
över verket samt en ideell rätt att inte få sitt verk ändrat så att upphovsmannens konstnärliga 
anseende eller egenart kränks. När en annan persons handlande utgör ett intrång i någon av 
dessa rättigheter föreligger alltså ett upphovsrättsligt intrång. För att dessa rättigheter 
överhuvudtaget ska ha något värde så krävs det en garanti att de inte utan påföljd kan sättas åt 
sidan av andra. Det krävs därför att det existerar en noga utformad lagstiftning, administration 
av rättigheterna såsom överlåtelser eller licensupplåtelse samt ett effektivt sanktionssystem 
som också kallas “säkerställande av rättigheter”.117  
 
När någon skapar ett verk som anses utgöra en efterbildning av ett annat befintligt verk så gör 
denna person intrång på det redan existerande verkets upphovsrättsliga skyddsomfång.118 När 
två skilda verk skapas och är identiska eller åtminstone näst intill identiska behöver det inte 
automatiskt innebära att det ena verket gör intrång på den andres skyddsomfång. Det krävs 
alltså att det ena verket är skapat som en direkt efterbildning av det andra verket, d.v.s. för att 
det ska röra sig om ett upphovsrättsligt intrång ska verket har skapats med kännedom om det 
andra verket och användningen av det.119 Det innebär således att om två verk har skapats helt 
oberoende av varandra så skyddar upphovsrätten båda och därför finns det möjlighet att de 
samexisterar.   
 

7.2.1 Bevisbördan 
Då upphovsrätten och de närstående rättigheterna ger skydd utan att det sker en registrering 
eller liknande, kan det ofta uppstå svårigheter kring bevisfrågan. Som tidigare nämnt gäller det 
att fastställa att intrångsgöraren känt till originalverket för att det ska vara fråga om en 
efterbildning och därmed intrång. I vissa fall kan det klargöras genom vittnen som upplyser om 
tillkomsten för alstret men i det flesta fall är dessa upplysningar obefintliga. 
Efterbildningsbedömningen går i praktiken ut på att skaffa kännedom om tidpunkten för 
verkets tillkomst eller offentliggörande. Tidpunkten för marknadsföringen av en påstådd 
efterbildning anses också vara av värde. Praxis tyder ett flertal gånger på att ett senare likartat 

                                                
115 Regeringen, Nationell inriktning för artificiell intelligens, 2018. 
116 Försvarshögskolan, Linda Johansson, AI-forskare: Vem tar ansvar för AI?, hämtad 2019-05-06. 
117 Olsson, H., Copyright: Svensk och internationell upphovsrätt, s. 276. 
118 Westman, D., Den fjärde industriella revolutionen - en immaterialrättslig introduktion, NIR 2019 1, s. 147. 
119 PRV, Vad är intrång?, hämtad 2019-05-08.  
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alster inte är skapat utan inspiration från originalverket. I det tidigare nämnda “smultron-fallet” 
så ges även en vägledning för vem som erhåller bevisbördan. Citatet nedan tydliggör hur den 
svenska upphovsrätten angriper bevisfrågan: 
 
“Den som gör gällande att det föreligger ett intrång i upphovsrätten till ett verk har bevisbördan 
för att en efterbildning skett. En framträdande likhet med det skyddade verket kan emellertid i 
och för sig anses utgöra ett starkt stöd för att det senare tillkomna alstret just är en efterbildning. 
Den som påstås ha gjort intrång i den andres upphovsrätt måste då göra sannolikt att hans alster 
framtagits självständigt för att någon efterbildning inte skall anses föreligga.”120 
 

7.2.2 Ansvar 
Ansvar inom upphovsrätten regleras i 7 kap. URL. Det framgår enligt 7:53 URL att den som 
beträffande ett litterärt eller konstnärligt verk vidtar åtgärder, som innebär intrång i den till 
verket enligt 1 kap. och 2 kap. URL knutna upphovsrätten, döms till böter eller fängelse i högst 
två år. Paragrafen reglerar också att intrånget måste vara knutet till ett handlande av grov 
oaktsamhet eller uppsåt. Det är idag inte klart hur uppsåts- eller oaktsamhetsbedömningar ska 
göras i dessa sammanhang. Det finns dock många som menar att ett klassiskt 
oaktsamhetsansvar ska fungera som utgångspunkt även här.121 I samband med en 
intrångsundersökning är dock även en efterbildningsbedömning aktuell. En sådan måste i första 
hand utgå från vilket material som använts vid upplärningen av algoritmen. I det fall ett AI-
system utsätts för ett inspirerande stimuli bestående av exempelvis 100 tavlor, så är ett intrång 
hos någon av dessa tavlors upphovsrätt inte utesluten. É contrario är en efterbildning från AI 
svår att yrka på i det fall systemet inte på något sätt tagit del av originalverket. Problemet som 
kvarstår i samband med en sådan utredning är återigen vilka möjligheter det kommer finnas att 
föra bevisning i vilka datamängder som använts.122 
 
Angående frågan om vem som ska vara ansvarig för en autonom AI:s intrångsmässiga 
handlande så bör det vara en person som även är ansvarig för betydande insatser bakom 
handlandet. Det bör å andra sidan också vara en person som med möjliga insatser skulle kunnat 
förhindra intrånget. Personen kan möjligtvis vara den som utvecklat systemet och skapat de 
relevanta algoritmerna. Om det är möjligt att identifiera den fysiska eller juridiska person som 
använt AI-systemet kan ett presumtionsansvar ligga på denne. Angående frågan om vem som 
ska hållas ansvarig för ett AI-systems upphovsrättsliga intrång är det lätt att diskussionen 
återkommer till liknande resonemang som fördes under avsnitt 5, om vem som ska anses vara 
upphovsman. Det har däremot, beträffande den intrångsrelaterade frågan, presenterats ett 
förslag att införa ett nytt rättssubjekt vid sidan av en fysisk och en juridisk person. I takt med 
den teknologiska utvecklingen skulle en AI-person kunna vara bärare av AI-relaterade 
rättigheter och skyldigheter.123 Denna AI-person har även kallats “digital person”. För 
förtydligandets skull kan en digital person jämföras med en annan juridisk entitet som 
exempelvis en tredje man. En digital person ska således inte vara varken en rent fysisk person 
eller en rent juridisk person. I ljuset av AI:s utveckling har det nuvarande rättssystemet 
kritiserats där grundläggande principer som öppenhet och transparens beskrivs vara i 
farozonen. Kritiken bygger på avsaknaden av en funktionell rättsfigur som kan agera 
rättssubjekt. En ny rättsfigur anses dock inte lösa alla juridiska frågor knutna till AI som 

                                                
120 NJA 1994 s. 74. 
121 Westman, D., Den fjärde industriella revolutionen - en immaterialrättslig introduktion, NIR 2019 s. 138. 
122 A.a. s. 147.  
123 A.a. s. 148. 
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exempelvis hantering av upphovsrätter. Däremot kan en juridifiering av AI, eller ett reellt 
antagande av AI i juridiken om man så vill, främja och ta till vara på teknikens potential.124 
 
I samband med det snabbt växande AI-området har europaparlamentet presenterat ett 
betänkande som delvis angriper de intrångsrelaterade frågorna, dock med en tydligare 
utgångspunkt från skadeståndsrätt än upphovsrätt. I samband med betänkandet uttrycker 
europaparlamentet att ansvaret för skador orsakade av robotar är en fråga som ska diskuteras 
på unionsnivå för att säkerställa effektivitet och rättssäkerhet inom EU. Principen om strikt 
ansvar kräver bevis för en faktiskt skada samt för kausalitet mellan AI-systemets handlande 
och skadan. Betänkandet ger också vidare vägledning i frågan i samband med konstaterandet 
att den ansvariga personen ska vara den person som kunde vidtagit åtgärder för att undvika 
eller minimera skadan snarare än den person som agerat (eller tillåtit AI att agera) vårdslöst. 
Det klargörs även att ansvaret ska ligga hos en människa och inte hos AI-systemet, åtminstone 
i dagsläget. Fortsättningsvis föreslås ett obligatoriskt försäkringssystem som en möjlig lösning 
på frågan. Europaparlamentet uppmanar även kommissionen att föreslå en rättsakt om dessa 
frågor angående AI.125  
 
Mot bakgrund av statens offentliga utredning angående självkörande fordon görs även därifrån 
en analogi till generell autonom AI. I utredningen har regeringen jämfört med militära robotar 
där det tas hänsyn till en beslutsloop. En person kan emellertid befinna sig antingen innanför, 
ovanför eller utanför beslutsloopen. Att befinna sig innanför beslutsloopen innebär att 
människan har full kontroll över robotens beslut. Att befinna sig ovanför innebär att roboten 
själv kan välja att attackera och vart den ska attackera, men människan kan övervaka och 
ingripa när personen anser det lämpligt. Om man befinner sig utanför beslutsloopen innebär 
det att roboten kan handla autonomt utan någon mänsklig inblandning. Fortsättningsvis 
klargörs att det fortfarande är oklart vem som ska hållas ansvarig, men att det kan bero på hur 
tillverkaren resonerat kring säkerhetsfrågor.126  
 
7.3 Sammanfattande diskussion 
När AI skapar ett verk så har systemet innan fått inmatat en uppgift att skapa något exempelvis 
musik eller målningar. Vid ett sådant tillfälle kan det dock resultera i att AI utför prestationer 
som utgör intrång inom skyddsomfånget för ett befintligt verk.127 Det är då av högst relevans 
att diskutera vem som ska hållas skyldig för ett sådant intrång. För att någon överhuvudtaget 
ska kunna hållas ansvarig så krävs det som nämnt en bevisning för att efterbildning av 
originalverket har skett, vilken ligger på den som påstått att intrånget är ett faktum. En 
framträdande likhet utgör däremot ett starkt stöd för att bevisa intrång och därmed måste den 
påstådda intrångsgöraren ge belägg för att dennes verk har skapats självständigt. Utifrån detta 
konstaterandet kan det anses vara i princip omöjligt för AI att själv föra bevisning och därmed 
krävs det ett rättssubjekt som kan utöva sina rättigheter och skyldigheter.  
 
Att införa en ny juridisk entitet i form av en digital person skulle innebära ett reellt antagande 
av AI inom juridiken och även symbolisera rättssystemets tydliga avancemang i vad som kallas 
den fjärde industriella revolutionen. Trots att den föreslagna lösningen inte påstås lösa alla 
juridiska frågor kring AI så framhävs de potentiella fördelarna det kan innebära för AI som 

                                                
124 Akenine, D. & Stier, J., Människor och AI, En bok om artificiell intelligens och oss själva, s. 66-67. 
125 Betänkande med rekommendationer till kommissionen om civilrättsliga bestämmelser om robotteknik 
(2015/2103(INL)), Europaparlamentets utskott för rättsliga frågor, 2017. 
126 SOU 2018:16, s. 542-543.  
127 Westman, D., Den fjärde industriella revolutionen - en immaterialrättslig introduktion, NIR 2019 s. 147. 
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forskningsområde. En bedömning kan därför vara aktuell för att avgöra om det främst är 
juridiken eller AI som skulle främjas, eller om det i bästa fall skulle vara samhället i stort. 
 
Angående de förslag som europaparlamentet föreslog i sitt betänkande menar vi att en rimlig 
analogi från ett skadeståndsrättsligt angripande av de intrångsrelaterade frågorna kan vara 
lämplig till en rent upphovsrättslig utgångspunkt. Viktigt att klargöra är att en robot i dagsläget 
inte kan hållas ansvarig för ett upphovsrättsligt intrång utan att handlingen måste hänföras till 
en människa. Förslaget att införliva ett obligatoriskt försäkringssystem kan därmed utgöra en 
konkret lösning. Ett uppmanande från europaparlamentet till kommissionen att föreslå en 
rättsakt kring dessa frågeställningar indikerar också att problematiken ska tas på allvar så att 
de rättsliga konsekvenserna beaktas utan att innovationen hämmas.  
 
Med utgångspunkt från statens offentliga utredning om självkörande fordon kan det diskuteras 
om ansvarsresonemanget kan tillämpas även kring generell autonom AI. Tillverkaren av AI-
systemet skulle därmed hamna i fokus med anledning av tillverkarens filosofi om säkerheten 
kring AI-systemet. Om användaren (av AI) inte har möjlighet till att vidta säkerhetsrelaterade 
åtgärder kan tillverkarens ansvarstagande bli aktuellt. Det ska dock klargöras att de 
säkerhetsrelaterade frågorna angående AI-system som exempelvis kan tillverka musik eller 
tavlor sannolikt är få.  
 
  



 35 

8. Avslutande reflektion och slutsats 
 
8.1 Avslutande reflektion 
Om AI i början av uppsatsen kunde beskrivas vara framtids-signifikativt så kan det nu beskrivas 
som ett högst aktuellt forskningsområde med en adekvat samhällspåverkan. Det relativt 
vidsträckta (forsknings)området består av ett flertal olika AI-system som tillhandahåller olika 
typer av AI-funktioner som i sin tur bidrar med en reell påverkan inom olika branscher och 
samhällsområden. Ett AI-systems förmåga att skapa självständiga och kreativa verk råder det 
därmed ingen tvekan om. Det resultat som ett sådant AI-system kan åstadkomma är ofta av 
sådan karaktär som i själva verket hade kunnat uppnå verkshöjd och upphovsrättsligt skydd, 
om prestationen hade framställts av en människa. Diskussionen kring vilket AI-system som är 
aktuellt och hur autonom och självständig den verkligen är kan alltid komma att bli aktuell vid 
frågan om AI och upphovsrätt. Ett AI-systems kreativa förmåga får argumenteras vara 
konstgjord (artificiell) och beroende av ett stimuli (inmatning av data) för att producera något. 
Utrymmet för fria och kreativa val kan därför upplevas begränsat. Vad som däremot är fakta 
är att ett AI-genererat verk kan vara värt väldigt mycket pengar, likt tavlan som såldes på 
Christie’s i New York.  
 
En fundamental fråga som uppstår är om immaterialrätten ska främja det mänskliga skapandet 
och den kreativitet som det innebär eller om fokus istället ska riktas mot den positiva effekten 
genom de möjliga tillgångarna av högkvalitativt innehåll. Är rättssystemet framme vid det 
immaterialrättsliga vägval ett angripande av den frågan skulle innebära? Mycket tyder på att 
så är fallet. Uppsatsens forskning har konstaterat att både Sveriges regering och globala 
rättsorganisationer utrett områdets signifikans för samhället för att inte halka efter. 
Rättssystemet kan välja att antingen behålla de traditionella rättsprinciperna kring upphovsrätt 
eller anta den teknologiska framfarten som en del av rättsområdet. Att tilldela AI-genererade 
alster ett upphovsrättsligt skydd för maskinens egen skapelse skulle innebära en förändring av 
den nuvarande svenska och europeiska lagstiftningen. Fortsättningsvis innebär scenariot en 
osäker framtid av ändlöst antal AI-maskiner som upphovsmän då det enda AI egentligen 
behöver för att skapa något eget är elektricitet.128 Det skulle även kunna vara förödande i 
förhållande till vad människor skapar och bidra till ett skevt kultursamhälle med begränsad 
mänsklig prägel. Ett krav på mänskligt skapande har utformats i ett flertal fall och har även 
konstaterats. Med andra ord bör det inte vara möjligt för ett verk skapat av självständig AI att 
åtnjuta upphovsrättsligt skydd då den inte kan hänföras direkt till en människa. 
 
Att låta en person bakom AI-systemet vara upphovsman till verket förenklar uppfyllandet av 
originalitetskravet eftersom en människa därmed kan hänföras till skapelsen. Det skulle 
däremot medföra ett problem att bestämma vem som är den riktiga upphovsmannen, ett 
problem som uppsatsen adresserat och diskuterat i tidigare avsnitt. Vid konstaterandet att låta 
AI själv vara upphovsman väcker ytterligare svårbesvarade frågor klargörs även att varken 
användaren, programmeraren eller investeraren utan svårigheter kan passa/vara lämpad som 
upphovsman. Frågan som uppstår är om det verk som skapas av kreativ-AI kan utgöra 
originalitet, d.v.s. att upphovsmannen har satt sin personliga prägel på verket.  
Datorprogramdirektivet (och databasdirektivet129) berör upphovsmän som fysiska personer och 
en slutsats kan därför dras att AI-system förmodligen aldrig kommer att kunna åtnjuta ett 
                                                
128 A.a. s. 234. 
129 Europaparlamentets och rådets direktiv 96/9/EG av den 11 mars 1996 om rättsligt skydd för databaser, 
artikel 4 p. 1 “ Upphovsmannen till en databas skall vara den fysiska person eller grupp av fysiska personer som 
har skapat  databasen eller, om en medlemsstats lagstiftning medger det, den juridiska person som enligt den 
berörda lagstiftningen anses vara rättsinnehavare.” 
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upphovsrättsligt skydd. Trots att AI-experten Lars Sjösund ansåg sig äga rätten, i det fall han 
programmerat och använt AI-systemet, till det alster som AI skapat så är EU:s krav på 
originalitet svårt att uppfylla. 
 
Att utreda om AI ska anses klassas som datorprogram, både enligt URL men även enligt 
datorprogramdirektivet, har visat sig vara viktigt i samband med uppsatsens övriga 
frågeställningar. Då ett AI-system ska vara upphovsrättsligt skyddat som ett datorprogram kan 
det påverka investeringar inom AI generellt och även främja AI som forskningsområde genom 
att skydda nyskapade alster.  
 
Angående upphovsrättsligt intrång får det konstateras att ansvaret måste ligga hos en fysisk 
person bakom AI:s handlande, det måste därmed vara ett rättssubjekt som kan utöva rättigheter 
och skyldigheter. Den föreslagna lösningen att implementera ett obligatoriskt 
försäkringssystem som fångar upp intrångsmässiga handlingar av AI bör vara ett aktuellt 
förslag. 
 

8.1.1 De lege ferenda 
En lösning skulle kunna vara att se på det upphovsrättsliga problematiken ur en arbetstagares 
upphovsrätt. Där det har framkommit genom den angloamerikanska inställningen och  
doktrinen “works made for hire” som underlag där arbetsgivaren kan anses vara upphovsman 
till något som dess anställda har skapat, trots att hen inte egentligen är den faktiska 
upphovsmannen. Denna princip är som ett undantag från “droit d’auteur” där upphovsrätten 
alltid uppstår hos den anställde och inte arbetsgivaren. Endast genom tydliga avtal, sedvänja 
eller liknande kan rätten tillfalla arbetsgivaren. Denna amerikanska konstruktion skulle kunna 
vara ett sätt att lösa den upphovsrättsliga frågan.  
 
En annan lösning är att angripa problemet med utgångspunkten att AI-system ska vara 
upphovsrättsskyddade verk i egenskap av datorprogram. Frågan om vem som ska erhålla det 
upphovsrättsliga skyddet blir även klarare då det är den person eller de personerna som skapat 
AI-systemet, dock lämnas det AI-producerade alstret utanför upphovsrätten. En analogi från 
en upphovsrätten närstående rättighet blir dessutom tydligare vid det scenario en användare av 
ett upphovsrättsskyddat verk får en närstående rättighet till det som producerats genom 
användningen - likt situationen där en artist framför en upphovsrättsskyddad låt och får en 
närstående rättighet till det producerade framförandet. Denna lösning skulle då resultera i att 
det är användaren av AI-systemet som får en närstående rättighet. 
 
En annan likartad lösning är att införa närstående rättigheter som i så fall skyddar systemets 
ägare. En närstående rättighet skulle förmodligen inte utgöra ett lika starkt skydd som URL, 
dock endast i några hänseenden. För att associera till det som Tobias Kempas uttryckte i 
intervjun så kan det vara aktuellt att införa ett skydd för själva investeringen likt en närstående 
rättighet, där skyddstiden skulle vara kortare än 70 år efter upphovsmannens död. Ett sådant 
skydd skulle eventuellt främja forskningen inom artificiell intelligens i samband med en större 
säkerhet till avkastning av investeringen. Ett sista förslag är att låta rättigheterna till verken 
tillfalla allmänheten, med andra ord att AI-genererade verk inte ska ges något upphovsrättsligt 
skydd.  
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8.2 Slutsats 
Upphovsrätten anses vara det immaterialrättsliga område som ofta interagerar med den snabbt 
utvecklande tekniken, däremot visar sig AI hittills vara en komplex motpart som ständigt 
levererar nya resultat. Därmed är den utredning som uppsatsen presenterat behövlig för att 
angripa den rättsliga utmaningen kring AI och upphovsrätt. Frågan om ett AI-genererat alster 
kan få upphovsrättsligt skydd måste idag till viss del besvaras nekande eftersom EU:s 
originalitetskrav uttrycker ett krav på mänskligt skapande. Den nuvarande lagstiftningen 
omfattar endast AI-system som mer anses utgöra ett hjälpmedel där resultatet kan hänföras till 
en människa bakom. Detta kan därför innebära att de helt autonoma AI-systemets genererade 
alster riskerar att hamna utanför. Uppsatsens andra frågeställning, om vem som ska tilldelas 
skyddet, blir relevant då ett upphovsrättsligt skydd ska tilldelas en person bakom det AI-
genererade verket eller i det fall en person (eller flera) bakom AI-skapandet ska tilldelas en 
närstående rättighet. Detta för att undvika att alster faller utanför upphovsrätten. Användaren 
av AI har varit den aktör som bäst kandiderat för att vara upphovsman till det AI-genererade 
verket. En annan väg har varit att låta flera kandidater (användaren, programmeraren och 
investeraren (om det är en fysisk person)) vara upphovsmän för deras insatser gemensamt. 
Angående frågan om ett AI-system ska vara upphovsrättsligt skyddat får den besvaras jakande 
främst med anledning av att AI kan argumenteras vara ett datorprogram. Ett klargörande av att 
AI ska vara skyddat har underlättat utredningen av övriga frågor och bidragit med ett nyanserat 
perspektiv. Den fjärde och sista frågeställningen om intrång får även den besvaras med att ett 
sådant scenario är möjligt och att en person (således inte AI) ska hållas ansvarig för intrånget. 
  
För att avgöra vilken lösning som bäst angriper problematiken så är en helhetsbedömning att 
föredra. En helhetsbedömning skulle inkludera samhälleliga konsekvenser av såväl juridisk 
som teknologisk och industriell natur. En bedömning får också göras om en åtgärd är aktuell 
överhuvudtaget och hur den i så fall ska vidtas. Trots att AI utvecklas snabbt har samhälleliga 
förändringar som vår övergång från ett industrisamhälle till ett informationssamhälle (och snart 
förmodligen ett AI-samhälle) skett successivt. Vidtagande av åtgärder kring upphovsrätt och 
AI kan därför komma att ske stegvis, däremot är områdets aktualitet större än någonsin vilket 
indikerar att tiden att handla snarare ligger i nutid än i framtid. Avslutningsvis kan det 
konstateras, efter den anförda utredningen, att det finns möjligheter att anpassa och justera 
upphovsrättslagen så att den hanterar problematiken kring AI trots de komplexa 
frågeställningarna. 
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Bilaga 1: Intervju med advokat Tobias Kempas 
 
1. Kan ett verk skapat av AI få upphovsrättsligt skydd? 
Min utgångspunkt är att se AI som ett system med förmåga att självständigt utföra en tilldelad 
uppgift utan någon mänsklig vägledning. Frågan blir då om det mänskliga bidraget är 
tillräckligt stort för att det AI-genererade resultatet ska få skydd. Den frågan är bl.a. beroende 
av det upphovsrättsliga originalitetskravet. Numera får vi betrakta originalitetskravet som 
harmoniserat i EU, inklusive Sverige. Detta framgår av EU-rättslig praxis, men även av svensk 
domstolspraxis, exempelvis målet PMT 11062-16. Min uppfattning är att kravet på intellektuell 
skapelse, med anknytning till författarens personlighet, väldigt starkt indikerar att 
originalitetskravet inrymmer ett krav på mänskligt skapande. Frågan blir då i vilken 
utsträckning ska det mänskliga skapandet ska manifesteras och i vilka steg i verkets 
skapelseprocess det mänskliga bidraget måste förekomma. Tar vi bort allt mänskligt skapande 
skulle jag säga att originalitetskravet inte är uppfyllt och då kan någon äkta upphovsrätt inte 
heller uppkomma. 
 
2. Vilken person, om någon, kan få rätt till resultatet som en AI skapar? 
Det finns inget tydligt svar. I exempelvis England finns bestämmelser som reglerar vem som 
ska anses äga resultatet till ett datorgenererat verk, men dessa bestämmelser bygger på att 
datorn betraktas som ett arbetsredskap. Frågan är om AI kan betraktas på samma sätt. I 
utgångsläget är det upphovsmannen, d.v.s. den som står för det mänskliga skapandet, som är 
rättighetshavare. Om vi inte har någon äkta upphovsrätt – t.ex. om originalitetskravet inte är 
uppfyllt – kan man eventuellt överväga att titta på vissa närstående rättigheter, exempelvis 
reglerna om databasrättigheter eller fotografirättigheter. Närstående rättigheter placeras ofta 
hos den part som har gjort investeringen. Givetvis kan även AI-systemet som sådant vara 
skyddat, i egenskap av mjukvara, men frågan är ju vem som äger rättigheterna till de resultat 
som AI genererar. Frågan är viktig, eftersom få personer troligen vill investera i skapande av 
produkter som vem som helst kan kopiera och sprida fritt. En annan fråga är vad vi menar med 
”rättigheter”. Upphovsrätten innehåller ju också en ”ideell” del, exempelvis skyddet mot 
kränkande användning eller kränkande ändringar av upphovsmannens verk. De ideella 
rättigheterna är nära förbundna med upphovsmannens person och det känns ju spontant inte 
som att AI har ett motsvarande skyddsintresse. En ytterligare fråga är vilken skyddstid som ska 
gälla. Personligen är jag tveksam till att AI-genererade resultat bör ha en lika lång skyddstid 
som mänskligt skapade verk, d.v.s. om vi utgår från att nya regler ska införas. Här kan man 
bl.a. notera möjligheten till massproduktion av olika slags alster. En skyddstid om 70 år efter 
upphovsmannens död känns mot den bakgrunden inte riktigt rimligt. Samhället mår inte bra av 
alltför utsträcka monopol. 
 
3. Anser du att AI kan jämställas med datorprogram? 
Begreppet datorprogram är inte legaldefinierat. Det finns inte heller någon exakt definition av 
AI. EU-domstolen har dock fått anledning att uttala sig om skyddet för datorprogram. Källkod, 
objektskod och s.k. förberedande designmaterial kan betraktas som datorprogram. Frågan är 
viktig bl.a. eftersom vissa specialregler gäller datorprogram. Upphovsrätten till ett 
datorprogram, som har skapats av en arbetstagare, övergår normalt till arbetsgivaren. Det gäller 
om ingenting annat har avtalats. Jag kan dock inte säga att datorprogram är ”samma sak” som 
AI. Begreppet AI är för mig ett samlingsbegrepp som tar sikte på ett mycket avancerat system, 
som i hög utsträckning bygger på datorprogram. Den mjukvara som används i systemet 
skyddas normalt av upphovsrätt och bör väl också ofta vara möjlig att skydda genom s.k. 
mjukvarupatent.   
 



 44 

4. Kan AI göra upphovsrättsligt intrång och vem hålls ansvarig isåfall? 
Rättigheter och skyldigheter kan ju inte enligt svensk rätt innehas eller utövas av maskiner. Det 
är fysiska och juridiska personer som kan utöva och kränka rättigheter. Man kan dock tänka 
sig att en fysisk eller juridisk person använder AI som medel för att kränka någon annans 
rättigheter och då kan det eventuellt bli aktuellt att hålla den bakomliggande aktören ansvarig. 
Här kan man även komma in på reglerna om produktansvar. Det enkla svaret är dock att AI-
systemet som sådant i dagsläget inte kan hållas ansvarigt för någonting. 
 
5. Hur kan du tänka dig att AI ska regleras i framtiden? 
Om vi utgår från att AI genererar resultat utan någon mänsklig vägledning tycker jag att det 
saknas en viktig förutsättning för äkta upphovsrättsligt skydd. Det ligger närmare tillhands att 
tillskapa en ny närstående rättighet för AI-genererade alster. Exakt hur skyddskraven ska se ut 
är en svår fråga, men jag lutar åt att bestämmelserna primärt bör skydda investeringen. Därmed 
skulle det kunna bli aktuellt att snegla t.ex. på reglerna om databasskydd. Lagstiftaren bör också 
notera att vissa typer av AI-genererade resultat redan kan omfattas av vissa närstående 
rättigheter, och det finns kanske ingen anledning att ändra på de existerande bestämmelserna. 
Ett system med parallella skyddsmöjligheter verkar rimligare. Som jag nämnde tidigare tycker 
jag nog också att skyddstiden bör begränsas.  
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Bilaga 2: Intervju* med AI-expert Lars Sjösund  
 
1. Vi har förstått att AI är svårdefinierat, men hur skulle du bäst definiera det? 
Som nämnt så finns det inga “vattentäta skott”, definitionen är luddig. Det är svårt att säga “det 
här är AI och det här inte”. AI automatiserar kognitiva uppgifter, sådant som vi tidigare behövt 
människor till att utföra. Maskininlärning är ett specifikt sätt som man gör det här på, man 
använder sig av data och en algoritm som ska lära sig något. Ett exempel skulle kunna vara 
husprisprediktion, där vi som människor vill förutse ett huspris, så använder vi sannolikt en 
proportionell metod. Med hjälp av AI-algoritmer och data på tidigare husköp kan vi 
automatiskt träna upp en matematisk modell som kan prediktera huspriser, förmodligen mycket 
bättre än en människa kan. 
 
2. Kommer AI att kunna ta egna beslut eller vara självständig, alltså skapa något utan 
mänsklig input?  
Vad är självständig? Tänk att vi har en maskin som bara sprutar random färg i luften och 
hamnar på en palett. Maskinen är då helt självständig men resultatet kanske bara en gång blir 
snyggt. Självständigt? Ja. På samma sätt kan AI va självständiga. Exempelvis: Open AI – 
musikgenerering, där ofantliga mängder musik används för att sedan anpassa sina matematiska 
funktioner för att skapa någonting som kan jämställas med något som människor kan skapa. 
Ett annat exempel är en GAN-bild - där AI genererat ansikten som inte finns, realistiska bilder. 
Algoritmen lär sig karaktäristiska drag på ett ansikte genom inmatning av tusentals andra 
ansikten. Kreativa här är att det skapas någonting nytt, lite på samma sätt som den här kanonen 
som skjuter färg på en palett. 
 
3. Kan man jämställa AI med ett datorprogram?  
Ja det kan man. Forskarna har lite löst fått inspiration av hur hjärnan fungerat och byggt 
algoritmer utifrån det. De algoritmerna fungerar dock väldigt annorlunda från hur en hjärna 
funkar. Trots det så tenderar människor att förmänskliga AI. Lars menar att så är inte fallet, att 
jämställa AI med ett datorprogram anses därför vara en mer korrekt jämförelse. De tidigare 
datorprogrammen var dock mer begränsade än de som finns idag. Det är enkelt för en människa 
att processa visuell information men om du ska designa in det här i ett datasystem så är det 
jättesvårt, t.ex. att urskilja katt och hund. Genom maskininlärning kan man dock enkelt ge en 
massa data och så blir dessa bra på att själva avläsa vad som är vad tillslut. 
Maskinlärningsalgoritm är ett datorprogram. Man sitter och programmerar precis på samma 
sätt som med ett datorprogram, en algoritm är en del av koden. Algoritmen är en av alla delar 
som måste klistras ihop för att få ett komplett system. ”Klistret” är vanlig programmeringskod. 
 
4. Hur kan du tänka dig att AI, idag och i framtiden, kan eller ska regleras i lag? 
Upphovsrätt? 
Till och börja med kan en jämförelse göras med programmet “photoshop”. Om jag skapar något 
med datorprogrammet “photoshop” (photoshop innehåller en del maskininlärningsalgoritmer) 
i sig - inte så annorlunda i detta fall. Det är säkert ett tusentals människor som har varit med 
och programmerat photoshop men sedan är det någon som använder det (användaren). Lars 
fortsätter med att diskutera kring AI-genererad konst. Om jag tränar upp min 
maskininlärningsalgoritm på endast en bild och sen genererar jag exakt den Kandinskij-
målning eller om jag inmatar 10 st olika konstverk och sedan genererar något som anses vara 
ett medelvärde av alla dom tavlorna, är det att anse som stöld eller har jag skapat något nytt?  
 
Med Edmond de Belamy-tavlan så var grejen den att de som sålde tavlan hade laddat ner 
källkoden från någon annan som de sedan använde för att generera en tavla, vilken printades 
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och såldes. De hade hypat upp priset genom att påpeka att det är AI-genererad konst men det 
kreativa låg på någon helt annan. Koden låg däremot som open source och då anser jag mig ha 
rätten till dom intäkterna eftersom det är jag (användaren) som i slutändan har använt mig av 
koderna för att sedan skapa något. Det kan anses vara koden som genererar värdet men det 
monetära värdet ligger hos allmänheten, viljan att betala för exempelvis ett verk. Då är det 
verket i sin tur som har värdet. Genererar man bilder med AI så måste människan agera som 
“kurator” genom att bestämma vilka bilder som ska användas, även om inputen är liten, 
människan måste alltså på något sätt hjälpa till. Iallafall som minst hjälpa till med vilken data 
som ska användas som input. Så länge det inte är rakt av kopierat så tycker jag inte att det ska 
vara skyddat. Genererar något nytt - inte upphovsrättsintrång. Användaren har lätt att 
massproducera unika verk med hjälp av autonom AI. Konst-visuellt perspektiv - konstnären 
förmedlar något till oss, medan AI bara genererar något, finns inget direkt syfte eller budskap 
i samma mening. Måste vara människa. Lars avslutar även med att påpeka att hur AI används 
idag är i sig är inget som vi behöver vara oroliga för.  
 

 

* Intervjun är refererad efter en telefonintervju med Lars vilket innebär att texten inte 
återspeglar intervjun rakt av.  
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Bilaga 3: 
Bild 1: Porträttet av Edmond de Belamy 

Bild 2: ”The Monkey Selfie” 

Bild 3: Smultronmönstret och jordgubbsmönstret 

Bild 4: Golvskivan 

 

  


