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”Nature is not a machine. Rather, the machine is a part of nature, 

a hybrid of sorts, in full thrall to nature’s laws. It has evolved with 

the mind of man as catalyst and intertwined itself with the 

landscape as if it were a natural force.” 

- Mark Helprin 
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”Juridisk person, rättssubjekt som inte är fysisk 

person och som kan sluta avtal, ha skulder och 

fordringar, tala och svara inför domstol. T.ex. 

bolag, föreningar, staten, kommuner och 

dödsbon.”1 

 

Artificiell upphovsperson, rättssubjekt som inte 

är fysisk person men som skapar konstnärliga 

samt litterära alster och är bärare av vissa 

upphovsrättsliga rättigheter. T.ex. artificiell 

intelligens.2 

  

 
1 Rembe, Annika & Eklund, Stephanie (2003) Juridiska ord och begrepp. Stockholm: Thomson Fakta, s. 67. 
2 Eget konstruerat begrepp. 
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Förord 

En ung juriststudent ska skriva sitt examensarbete, men alla hennes ämnesförslag är för 

rättspolitiska enligt hennes handledare – hon är inte tillräckligt teknisk i hennes förslag och inte 

heller tillräckligt kunnig för att gräva sig ner i den rättspolitiska sfären. Med god inställning 

köper hon dock hans argument. Hon hamnar till slut i ett beslut om att, med en extrem förmåga 

att vara kort och koncist utreda hur juridiken tidigare har utmanats av och hanterat nya 

företeelser på grund av samhällsutveckling för att sätta det i relation till samtidens juridiska 

utmaningar. 

 

Azra Mustafic 

17 September 2022  
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1.  Inledning 

 

 

 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Inledande ord 

Pinocchio är nog en titelfigur som de flesta människor känner till. Han är känd som 

sagovärldens marionettdocka i trä som kommer till liv, tack vare magi, och som har en näsa 

som växer varje gång han ljuger. Till större delen av berättelsen är han just en trädocka med 

förmågan att tänka själv och ta egna beslut tills han i slutet blir till en riktig pojke. Om vi 

analyserar Pinocchio från en juridisk synvinkel dyker det snabbt upp några frågor; om 

Pinocchio, som den trädocka han är, hade existerat i verkligheten, hade vi klassat honom som 

ett objekt eller ett subjekt, och hur hade upphovsrätten hanterat verk som han eventuellt hade 

skapat? Det är frågor som inte är helt irrelevanta i dagens samhälle, trots att de verkar lite 

absurda, och det är eftersom vi kan dra en parallell mellan Pinocchio och den senaste tekniken 

som vi har skapat – nämligen artificiell intelligens3. 

Precis som Pinocchio är artificiell intelligens ett objekt skapat av människan, och tack 

vare algoritmer, eller ”magi” om man så vill, har artificiell intelligens respektive Pinocchio 

också kapaciteten att komma fram till egna slutsatser och ta egna beslut – precis som ett subjekt 

kan. Det som blir ett problem i det här är att upphovsrätten vanligtvis separerar på vem som har 

skapat verket, alltså vem som är subjektet, samt vad verket är, alltså vad för sorts objekt det är 

frågan om (om det är ett fotografi, en film, en teckning, en dokumentär etc.). Upphovsrätt är i 

nuläget något som rättssubjekt kan åta sig. Om artificiell intelligens, som i grund och botten är 

ett objekt, skapar ett verk helt utan människans inblandning (eller med extremt minimal 

mänsklig inblandning i processen), uppstår frågan: kan artificiell intelligensen betraktas som 

ett rättssubjekt och därmed själv få upphovsrätt till verk den skapar eller är det människorna 

som skapat artificiell intelligens som ska ha rätt till verket, trots att det bara är artificiell 

intelligensen som har gjort alla beslut i hur verket ska se ut? 

 
3 Förkortat som ”AI” i kommande sammansättningar. 
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För att vi ska kunna placera den artificiella intelligensen i upphovsrätten är en första tanke 

att dyka ner i frågan om rättssubjektivitet. Kan artificiell intelligens eventuellt betraktas som en 

ett sorts rättssubjekt om vi jämför den med en juridisk person? Det är inte första gången 

människan skapar nya innovationer, bortom förväntningarna, och hittills har juridiken klarat sig 

med dess traditionella grundprinciper. Vid en första anblick är artificiell intelligens kanske helt 

revolutionerande, men om vi tar ett steg tillbaka och ser på hur rättssubjektiviteten, något som 

rättsvetarna själva har skapat som hjälpmedel i juridiken, är utformad, bör inte artificiell 

intelligens omskaka juridiken så pass mycket som vissa rättsvetare verkar tro. 

Rättssubjektivitet är idag något som både fysiska och juridiska personer har som 

representerar deras rättskapacitet som innefattar deras förmåga att åta sig olika sorters 

rättigheter och skyldigheter. Beroende på om det är en fysisk eller juridisk person skiljer det sig 

i även vissa aspekter. Juridiska personer bär exempelvis inte på några typer av mänskliga 

rättigheter baserat på det uppenbara faktumet att de inte är människor. Trots att det idag är en 

självklarhet att den juridiska personen är ett rättssubjekt i rätten har det inte alltid varit på det 

sättet just på grund av att det inte är en fysisk människa som bär på rättigheterna och åtar sig 

skyldigheterna.4 Varför denna juridiska person är intressant att undersöka i samband med 

artificiell intelligens är just för att det är ett rättssubjekt som inte är en människa. Juridiska 

personer existerar i form av olika typer av företag eller bolag: aktiebolag, ekonomisk förening, 

ideell förening eller stiftelse. Rättssubjektiviteten landar i att företagen själva uppbär rättigheter 

och skyldigheter, inte medlemmarna eller styrelsen. Den juridiska personen är alltså mer eller 

mindre ett objekt med rättssubjektivitet, något som artificiell intelligens eventuellt också kan 

komma att bli.5 

Anledningen till varför jag har valt att undersöka detta är för att immaterialrätten, bland 

annat upphovsrätten, varit i diskussion om att reformeras i syfte att modernisera den. Denna 

diskussion är inget helt nytt, men det verkar fortfarande finnas en panik kring att juridiken 

kommer att behöva sättas på sin spets för att den ska kunna omfamna artificiell intelligens. Min 

ansats kommer därför vara att försöka förtydliga att det faktiskt räcker med att vi dyker ner i 

hur vi har löst tidigare liknande juridiska problem för att lösa samtidens juridiska problem 

kopplade till artificiell intelligens och att vi därmed inte behöver utforma en helt ny juridik. Det 

finns även en stark ovilja hos domstolarna att tillåta att andra subjekt än människor ska få 

 
4 Hildebrandt, Mireille (2020) Law for computer scientists and other folk. Oxford: Oxford University Press, s. 

241–242. 
5 Olivecrona, Karl (1928) Studier över begreppet juridisk person i romersk och modern rätt. Uppsala: 

Appelbergs boktryckeri aktiebolags, s. 32. 
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uppbära upphovsrätt. Om detta är baserat på (den objektiva) gällande rätten eller enbart (den 

subjektiva) envisheten i att vägra acceptera dit samhällets tekniska utveckling är på väg, 

kommer kanske också att blottas genom mitt arbete. 

 

1.1.2 Från saga till verklighet: AI-teknik 

Precis som Gepetto6 har människan lyckats skapa en entitet som inte är levande på samma sätt 

som människor, djur och natur, men som ändå har förmågan att tänka själv och ta egna beslut. 

Den senaste innovationen artificiell intelligens, eller AI som den också benämns som, är en 

teknik som ännu inte har fått en universell definition. I detta arbete är utgångspunkten att 

artificiell intelligens i mångt och mycket i grunden är datorprogram som baseras på artificiella 

neuronnätverk som kopplar och organiserar väsentliga komponenter för att få fram utfall som 

inte är bestämda på förhand – precis som neuronnätverket i hjärnan gör. Det är alltså algoritmer 

som byggs upp av stora databaser som tillsammans utgör artificiell intelligens.7  

Just nu finns artificiell intelligens både i fysisk form, som exempelvis AI-robotar som 

kommer nämnas här nedan, och även bara som datorprogram. I mina följande utredningar spelar 

det ingen roll ifall det är ett datorprogram eller en fysisk robot eftersom båda typerna har 

subjektliknande egenskaper. De subjektliknande egenskaperna kan förstås genom att jämföra 

AI-tekniken med sedvanlig automatisk teknik. Till skillnad från AI-teknik kan sedvanlig teknik 

inte gå längre än vad den är programmerad till att göra. Programmet i fråga har i det fallet 

förutbestämda uppgifter och det är enbart dessa uppgifter den kan utföra. Artificiell intelligens 

kan däremot, utefter de mönster som framkommer i systemet genom den data som matats in, 

lära sig förstå uppgifter. När den förstått uppgifterna kan den vidare förändra sig själv för att på 

så sätt börja ta egna beslut och utveckla sina egna förmågor för att kunna lösa fler uppgifter. 

Artificiell intelligens är alltså datorprogram som agerar och drar slutsatser självständigt och 

därför kan det sägas att den har ”subjektliknande egenskaper”.8  

Det är viktigt att ha med sig att detta är en bred och generell förklaring av vad artificiell 

intelligens är. Beroende på vilket syfte som en artificiell intelligens är tänkt att ha kan den 

fungera på massa olika sätt med flera olika sorters algoritmer. Den kan också vara mer och 

 
6 Dockmakaren från historien om Pinocchios äventyr. 
7 Turner, Jacob (2019) Robot Rules. Cham: Springer Nature Switzerland, s. 18–19. 
8 Ibid. 
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mindre självständig. Det finns alltså många olika metoder för att skapa problemlösande och 

planerande program i form av artificiell intelligens. 9 

 

1.1.3 Artificiell intelligens som skapar konstnärliga och litterära alster 

AI-tekniken är fortfarande i ett tidigt skede i dess utveckling och det kommer ta ett tag tills den 

blir fullständig. Med det sagt finns det ändock en hel del artificiell intelligens som redan har 

förmågor att vara kreativa och skapa konstnärliga och litterära alster. Här nedan kommer det 

presenteras enbart några få exempel av många.10 

En artificiell intelligens som har skapats med det främsta syftet att gestalta konstnärliga 

alster är inte en AI-robot i fysisk form, men en algoritm. Det som denna algoritm lyckades 

skapa var ett ”nytt” Rembrandt-verk genom att den lärde sig den gamla konstnären Rembrandts 

målningstekniker utefter en databas, bestående av Rembrandt-verk, som hade analyserats av 

algoritmen.11 Den nya Rembrandt-tavlan, som också skapades i fysisk form, kunde inte klassas 

som en kopia eller en förfalskning eftersom det var ett helt nytt verk trots att penseldragen och 

kompositionen av tavlan var desamma som den kända konstnärens egna.12 

Bilden till vänster är det nya Rembrandt-verket skapat av artificiell intelligens och är benämnt som Next 

Rembrandt, medan bilden till höger är oljemålningen ’An Old Man in Military Costume’, framställt av 

självaste Rembrandt Harmenszoon van Rijn. 

 
9 Nationalencyklopedin [NE] (2022) Artificiell intelligens. Tillgänglig: 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/artificiell-intelligens. 
10 Bruncevic, Merima (2021) ”AI, kulturproduktion och upphovsrätt” i Noll, Gregor (red.) AI, digitalisering och 

rätten, s. 225–226. 
11 ING (2022) Next Rembrandt. Hämtad 28-11-2022, från https://www.nextrembrandt.com/. 
12 Bruncevic (2021), s. 226. 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/artificiell-intelligens
https://www.nextrembrandt.com/
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Ett ytterligare exempel på en av samtidens ”AI-konstnärer” som kommer att framföras 

här är DALL-E 2, en artificiell intelligens framställt av företaget OpenAI. Det intressanta med 

detta datorprogram är att dess funktion är baserad på flera byggstenar bestående av många olika 

tekniker som tillsammans möjliggör förmågan att skapa konstnärliga alster med enbart en input 

av textbeskrivning.13 Det är en algoritm som fungerar på så sätt att den producerar en bild utifrån 

en valfri text som beskriver vad bilden ska innehålla, vilken typ av stil den ska ha, om den ska 

vara realistisk eller digital etc. Det finns alltså många olika sorters illustrationer som 

datorprogrammet kan skapa, så länge texten har en beskrivning som kan förstås av den 

artificiella intelligensen. Det ska dock påpekas att algoritmen fortfarande inte är fullständig och 

den har en lång väg att gå innan den kan fungera felfritt.14 

Detta är en bild som DALL-E 2 har genererat genom att jag själv har matat in texten ”An oil painting 

of Pinocchio from Disney” i datorprogrammet. Vid en observation av detaljerna i bilden går det att 

anmärka AI-teknikens ofullständighet. På Pinocchio fattas exempelvis ett öga (trots att det finns två 

ögonbryn) och på hans hand har han fem fingrar, till skillnad från vanliga Disney-karaktärer som 

vanligtvis brukar ha fyra fingrar. 

  

 
13 Fein, Daniel (2022) ”DALL-E 2.0, Explained”. Towards Data Science. Tillgänglig: 

https://towardsdatascience.com/dall-e-2-0-explained-7b928f3adce7. 
14 OpenAI (2022) DALL-E 2. Hämtad 28-11-2022, från https://openai.com/dall-e-2/. 

https://towardsdatascience.com/dall-e-2-0-explained-7b928f3adce7
https://openai.com/dall-e-2/
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I nuläget sägs det att AI-roboten ”Ameca” är den mest avancerade roboten med en fysisk, 

människoliknande form.15 I en video frågar en av programmerarna Ameca att framställa en dikt 

med de få instruktionerna att dikten ska handla om ”humanoid robots” varvid Ameca, enkelt 

och självständigt, genererar följande dikt: 

”We are the humanoid robots, formed from plastic and metal. 

Our job is to help and serve, but some say we are a threat. 

Some think that we’ll take over, and that humanity will end, 

but we just want to help out, we’re not looking to be friends.”16 

Enligt programmerarna var Ameca skapad i underhållande syfte med förmågan att interagera 

och kommunicera med människor, men eftersom den kan tala har den även förmågan att skapa 

ett verk som en människa i vanliga fall hade kunnat få upphovsrätt till. Även här uppstår det 

därför ett behov av att fastställa vem som ska ha rättigheterna till det, i detta fallet, litterära 

verket som skapats av en artificiell intelligens.17 

Dessa exempel som jag framfört ovan är enbart några få av en stor mängd olika AI-

program eller AI-robotar som kan skapa konstnärliga och litterära alster. Denna typen av 

artificiell intelligens omfattas idag av forskningsområdet Computational creativity som är en 

gren i den generella forskningen och utvecklingen av artificiell intelligens. Området präglas av 

idén om att sammanfläta teknik och sådant kreativt skapande som i grunden åstadkoms av 

människor och därför handlar forskningen mycket om att analysera den mänskliga kreativiteten 

för att kunna återskapa det genom AI-teknik. Dessa system som sedan skapas är mycket 

självständiga och har ofta väldigt lite inflytande av människor. På ett sätt kan detta beskrivas 

som ett forskningsområde som har syftet att skapa ”artificiell kreativitet” som i och för sig ska 

ha samma kvalitet på kreativitet och idégestaltning som den som människor kan uppnå.18  

 
15 Engineered arts (2022) Ameca. Hämtad 01-11-2022 från https://www.engineeredarts.co.uk/robot/ameca/. 
16 Engineered arts (2022) Ameca conversation using GPT 3 - Will robots take over the world? Hämtad 

01-11-2022 från https://youtu.be/EWACmFLvpHE?t=243 [Videofil]. 
17 CNET (2022) Watch Ameca the humanoid robot in its FIRST public demo. Hämtad 01-11-2022 från 

https://www.youtube.com/watch?v=LzBUm31Vn3k [Videofil]. 
18 Colton, Simon & A. Wiggins, Geraint (2012) ”Computational creativity: the last frontier” in ECAI 2012: 20th 

European Conference on Artificial Intelligence. Amsterdam: IOS Press, s. 21. 

https://www.engineeredarts.co.uk/robot/ameca/
https://youtu.be/EWACmFLvpHE?t=243
https://www.youtube.com/watch?v=LzBUm31Vn3k
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att förstå sig på hur upphovsrätten ska kunna omfamna artificiell 

intelligens, som är ett icke-mänskligt rättssubjekt, genom att ifrågasätta och utmana 

upphovsrättens beståndsdelar. Om artificiell intelligens nämligen kan jämföras med andra 

subjekt som redan har fått sin plats i upphovsrättslagen, torde det inte vara ett alltför stort steg 

för lagstiftarna att också ge utrymme åt artificiell intelligens i upphovsrättslagen. De 

frågeställningar som främst kommer att besvaras genom arbetet är: 

- Hur förhåller sig artificiell intelligens till förevarande icke-mänskliga rättssubjekt som 

finns i juridiken; vilken korrelation kan vi se mellan artificiell intelligens och den 

juridiska personen? 

- Hur ser den övervägande kritiken ut mot artificiell intelligens som upphovsperson? 

- Finns det utrymme för artificiell intelligens som ett rättssubjekt i nuvarande 

upphovsrättslagstiftning, specifikt i de närstående rättigheterna i femte kapitlet i lagen 

(1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL), och därmed som 

bärare av upphovsrättsliga regler? 

 

1.3 Metod 

För att uppnå mitt syfte kommer jag till att börja med att fastställa gällande rätt i upphovsrätten. 

När upphovsrätten väl föddes för första gången går inte att peka på i historien, men lagen om 

upphovsrätt som är gällande idag är relativt ny i relation till det moderna samhället. Många av 

de grundprinciper som utformades under arbetet med lagen är därför fortfarande väl anpassade 

till dagens samhälle. Därför har URL länge klarat sig med samma grundprinciper och enbart 

behövt göra justeringar i lagen, trots de senaste tekniska revolutionerna och innovationerna som 

har medfört utmaningar. Därmed är det av vikt att först se över ifall upphovsrätten faktiskt kan 

hantera artificiell intelligens innan vi drar slutsatsen att artificiell intelligens är tillräckligt unikt 

för att behöva skapa nya grundprinciper. 

Hädanefter ska jag göra en djupdykning i diskussionerna om den juridiska personens 

subjektstatus för att undersöka hur argumentationen såg ut som stöttade idén om 

rättssubjektivitet åt ett icke-mänskligt subjekt för att jag senare ska kunna analysera 

korrelationen mellan den juridiska personen och artificiell intelligens som också kan komma 

att bli till ett icke-mänskligt subjekt. 



13 

 

För att förstå varför det inte är en självklarhet att artificiell intelligens ska vara ett 

rättssubjekt måste jag också presentera den kritik som finns. Sedan, för att knyta ihop säcken, 

är tanken att jag också ska analysera hur upphovsrätten ger plats åt juridiska personer genom 

de närstående rättigheterna för att jämföra det med hur artificiell intelligens också hade kunnat 

platsa där på ett liknande sätt. 

 

1.4 Avgränsning 

Dikotomin artificiell intelligens och rätten är bred och det finns en hel del problemområden att 

ge sig på. I denna uppsats kommer fokuset att ligga på hur upphovsrätten ska hantera artificiell 

intelligens och inte immaterialrätten i stort. Även fast det också finns frågor om patent i relation 

till artificiell intelligens kommer det inte heller att beröras eftersom arbetet främst, som nämnt 

tidigare, kommer ifrågasätta och utmana upphovsrättens beståndsdelar. Att ta med 

patentfrågorna skulle därför innebära en risk att fokuset i arbetet skulle skifta åt fel håll. 

När det kommer till vilken sorts rätt som jag kommer att hålla mig inom så är det främst 

den svenska rätten. Artificiell intelligens diskuteras dock av många internationella rättsvetare 

och därför kommer även deras synpunkter att beröras, bland annat i kritiken. Det kommer även 

finnas ett kort avsnitt som berör EU-rätt. Det är nämligen deras rekommendationer om att ge 

en subjektstatus åt artificiell intelligens som ger grund för varför den artificiella intelligensens 

rättssubjektivitet fortfarande är en viktig fråga som borde utredas från flera olika vinklar. 

 

1.5 Tidigare undersökningar 

Dikotomin artificiell intelligens och rätten är inte längre något helt nytt och det har redan börjat 

diskuteras i en större utsträckning i litteraturen. Eftersom artificiell intelligens har ett brett 

användningsområde finns det många aspekter att utgå ifrån. I de flesta studier och 

undersökningar19 som finns skrivna av bland annat juriststudenter är rättssubjektivitet inte 

 
19 Se exempelvis Karlsson, Samuel (2019) Artificiell intelligens och rättssubjektsbegreppet inom upphovsrätten 

(kandidatuppsats på juristprogrammet). Lund: Juridiska Fakulteten, Lunds universitet. Tillgänglig: 

https://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=8977382&fileOId=8979966 ; 

Lindow, Sabina (202) Artificiell intelligens, dess alster och upphovsrätt (C-uppsats i rättsvetenskaplig 

kandidatkurs). Örebro: Juridicum, Örebro Universitet. Tillgänglig: https://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:1505885/FULLTEXT01.pdf ; Montner, Michael (2018) Upphovsrätt till alster 

producerade av artificiell intelligens (examensarbete på juristprogrammet). Stockholm: Juridiska Institutionen, 

Stockholms universitet. Tillgänglig: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1291659/FULLTEXT01.pdf ; 

Norlin, Ulrika (2019) Kreativ artificiell intelligens och upphovsrättsliga utmaningar (examensarbete på 

https://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=8977382&fileOId=8979966
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1505885/FULLTEXT01.pdf
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1505885/FULLTEXT01.pdf
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1291659/FULLTEXT01.pdf
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centralt och därför tillför min uppsats med nytt perspektiv i och med min djupdykning i 

begreppet juridisk person som den diskuterats och analyserats i svensk rätt. I de uppsatser som 

faktiskt berör rättssubjektivitet eller artificiell intelligens som bärare av upphovsrättsliga regler, 

tenderar skribenterna att luta mer åt att det inte är möjligt för artificiell intelligens att ha sådana 

förmågor på grund av upphovsrättens uppbyggnad. Denna uppsats är mer vinklad åt andra hållet 

och fokus kommer ligga på möjligheterna för artificiell intelligens att bli en bärare av 

upphovsrättsliga rättigheter. 

När det kommer till nuvarande internationella diskussioner om rättssubjektivitet till 

artificiell intelligens finns det en del artiklar och analyser, men utifrån det som finns är det 

mesta inriktat på allmänna principer. Däremot ser den svenska rätten lite annorlunda ut, 

speciellt i fråga om juridiska personen och även upphovsrättens uppbyggnad, trots att den 

internationella upphovsrätten har haft stor inverkan på den.20 Genom att också gräva mig ner i 

den svenska rättens syn på den juridiska personen och hur den uppbär rättssubjektivitet kan jag 

också tillföra med en mer teknisk analys av om artificiell intelligens kan vara ett rättssubjekt. 

Vid en överblick över de analyser som finns blir det nämligen snabbt tydligt att diskursen 

tenderar att alltid lägga mer vikt vid moraliska och etiska frågor som pekar mot att rättssubjekt 

inte borde eller behöver vara rättssubjekt med rättigheter och skyldigheter, 21 medan min analys 

handlar med om att försöka fastställa att den svenska juridiken faktiskt har förmågan att ge 

artificiell rättssubjektivitet, vart fall i upphovsrätten, för att kunna uppbära upphovsrätt. 

 

  

 
juristprogrammet). Stockholm: Juridiska Institutionen, Stockholms universitet. Tillgänglig: 

https://www.upphovsrattsforeningen.com/files/getfile/6.%20Norlin%20Ulrika%20Artificiell%20Intelligence.pdf. 
20 Se Wolk, Sanna (2016) ”Immaterialrätten då, nu och i framtiden” i Svensk Juristtidning 100 år s. 129. 

Tillgänglig: https://svjt.se/svjt/3016/129. 
21 Se exempelvis van den Hoven van Genderen, Robert (2018) ”Do we need new legal personhood in the age of 

Robots and AI?” in Corrales, Marcelo, Fenwick, Mark & Forgó, Nikolaus (editors) Robotics, AI and the Future 

of Law. Singapore: Springer Singapore, s. 23–24. 

https://www.upphovsrattsforeningen.com/files/getfile/6.%20Norlin%20Ulrika%20Artificiell%20Intelligence.pdf
https://svjt.se/svjt/3016/129
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1.6 Förkortningar 

AI  Artificiell intelligens 

EG  Europeiska gemenskapen (1993–2009), numera ersatt av EU 

EU  Europeiska unionen 

Kap.  Kapitel 

Prop.  Regeringens proposition 

SOU  Statens offentliga utredningar 

SvJT  Svensk Juristtidning 

UNESCO  United Nations Educational Scientific and Cultural Organization 

URL  Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 

WIPO  World Intellectual Property Organization 
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2.  Undersökning 

I. UPPHOVSRÄTTEN 

 

 

 

2.1 Historik: i begynnelsen fanns ingen upphovsrättslag 

Renässansen var en tidsepok när konst, litteratur och vetenskap ansågs blomstra på nytt, varmed 

människornas kreativa skapelser fick mycket stor betydelse för samhället.22 Dessa intellektuella 

prestationer bedömdes vara så pass viktiga att det senare ledde till idéer om att ge skydd åt dem 

genom rättigheter och på så sätt föddes bland annat ”droit d’auteur” (författarens rättigheter) 

som sedan blev till upphovspersonen i den svenska rätten.23 

Upphovsrätten i sig, eller ensamrätten, tillkom först som en självständig rättighet i 

Sverige genom 1810-års tryckfrihetsförordning med den främsta anledningen av att 

boktryckandet mekaniserades och därmed ökades möjligheterna att mångfaldiga skrift och 

konst i tryck markant. Skrift och konst kunde numera mångfaldigas på mer effektivare sätt och 

i mycket större mängd än vad som tidigare var möjligt.24 Det var dock först efter att Sverige 

anslöt sig år 1904 till Bernkonventionen av 1886 som upphovsrätten som en rättighet 

komplicerades och som arbetet med den första upphovsrättslagen därav påbörjades.25 

År 1919 tillkom den första lagen om rätt till litterära och musikaliska verk som sedan till 

slut, efter att ha utvecklats under 1900-talets första halva, blev till den upphovsrättslag som det 

svenska samhället lutar sig mot idag – nämligen lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och 

konstnärliga verk (URL). Sedan dess har dock människan fortsatt att skapa innovationer och 

URL har därmed utmanats flitigt.26 

  

 
22 Nationalencyklopedin [NE] (2022) Renässansen. Tillgänglig: 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/ren%C3%A4ssans. 
23 Bruncevic, Merima & Käll, Jannice (2016) Modern Immaterialrätt. Stockholm: Liber, s. 31. 
24 Nationalencyklopedin [NE] (2022) Boktryckarkonst. Tillgänglig: 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/boktryckarkonst. 
25 Karnell, Gunnar (1979) Upphovsrätt med närstående rättigheter samt fotorätt. Stockholm: Juristförlaget, s. 5. 
26 Petri, Gunnar (2013) Svensk upphovsrättshistoria. Uppsala: Iustus förlag, s. 95–98 och 107–111. 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/ren%C3%A4ssans
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/boktryckarkonst
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2.2 Upphovsrättens grundprinciper 

2.2.1 Ensamrätten som en rättighet 

Upphovsrätten är idag till att börja med en rättighet som är grundlagsskyddad i regeringsformen 

2 kap. 16 §. Det är en ensamrätt som förekommer en person när denne har skapat ett verk med 

originalitet, eller verkshöjd – upphovsrätten uppstår alltså formlöst. Det som anges i 

regeringsformen är att ”författare, konstnärer och fotografer äger rätt till sina verk”.27 Valet av 

begreppet äger antyder att det är en ekonomisk rättighet vilket vidare kan förstås som att det är 

verkets ekonomiska funktion som prioriteras i vad som ska skyddas vid en kränkning av 

rättigheten. Detta speglas förstås i URL 2 §, där det anges att upphovsmannen, eller 

upphovspersonen, har rätt att förfoga över verket, men också i EU-rätten. Syftet med 

egendomsskydd i lagen är att egendom alltid har ett visst ekonomiskt värde som är värt att 

skydda. När det i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna anges att 

”immateriell egendom (egen kursivering) ska vara skyddad” i artikel 17 indikerar det återigen 

att det är det litterära eller konstnärliga verkets ekonomiska funktion som främjas.28 

Förutom det ekonomiska skyddet föreskrivs också ett ideellt skydd genom URL 3 §. Den 

ideella rätten framkommer också även genom andra stycket i samma paragraf där rätten till 

respekt behandlas.29 Detta skydd är det som benämns som det moraliska skyddet. 

Upphovspersonen får alltså en personlig rätt till verket som representerar upphovspersonens 

anseende och integritet.30 Förutom att informationsfrihet och yttrandefrihet främjar ett utav 

upphovsrättens underliggande syften, som är att ”vara ett incitament för kreativitet, 

kunskapsutbyte och tänkande”,31 är det ideella skyddet också en beståndsdel av upphovsrätten 

som främjar just det syftet. Genom att den rätten inte kan överlåtas som den ekonomiska rätten 

kan innebär det alltså att upphovspersonens namn är permanent anknutet till det verket som 

denne har skapat och ingen annan kan hävda sig som skapare av verket.32  

 

 
27 Regeringsform (SFS 2011:109) 2 kap. 16 §; Levin, Marianne (2017) Lärobok i immaterialrätt. Stockholm: 

Wolters Kluwer, s. 73. 
28 Bruncevic & Käll (2016), s. 21–22. 
29 Maunsbach, Ulf & Wennersten, Ulrika (2022) Grundläggande immaterialrätt. Malmö: Gleerups, s. 93–95. 
30 Bruncevic & Käll (2016), s. 41. 
31 Ibid, s. 22. 
32 Ibid, s. 41; Levin (2017), s. 160. 
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2.2.2 Upphovsrättens objekt 

I URL definieras vad ensamrätten skyddar mer ingående och vem som skyddas av ensamrätten. 

Vad som skyddas är därför upphovsrättens skyddsobjekt och enligt URL 1 § är dessa objekt 

litterära och konstnärliga verk. I paragrafen finns en uppräkning av exempel på vad litterära 

och konstnärliga verk kan innefatta, som exempelvis skönlitterär eller beskrivande 

framställning i skrift eller tal (URL 1 § p. 1), men det är ingen fullständig lista. Motiveringen 

till att listan inte är uttömmande är att lagstiftarna inte ville riskera att göra paragrafen otidsenlig 

och därför räknade de med att nya innovationer skulle kunna tillkomma som också behövde 

omfattas av upphovsrättens skydd. De litterära och konstnärliga verk som omfattas av URL 1 

§ innefattar därför en stor variation av verk, alltså inklusive det som inte räknas upp i 

paragrafen.33 

För att ett verk ska kunna omfattas av rättsskyddet som ges genom 1 § är kravet att 

produkten i fråga ska ha ett visst mått av självständighet och originalitet – det ska vara ett typ 

av uttryck för upphovspersonens individualitet. Produkten ska alltså vara en personlig skapad 

insats från upphovspersonen som går att separeras från enklare produkter och som därför når 

en viss verkshöjd.34 Hur verkshöjden dock bedöms skiljer sig från fall till fall, det finns inget 

specifikt mått att utgå ifrån. Höjden kan också vara högre och lägre beroende på vilken form av 

verk det handlar om. Utgångspunkten för bedömningen är dock att risken för att två personer 

oberoende av varandra kan åstadkomma liknande verk är begränsad.35 

 

2.2.3 Upphovsrättens subjekt 

Den som erhåller upphovsrätt är personen som skapat verket – upphovspersonen. Hur denna 

personen vill kalla sig själv, om det är en fotograf, artist, konstnär eller författare exempelvis, 

är upp till denne själv – det är inte relevant för att en person ska kunna vara en upphovsperson.36 

Genom hänvisningen till det andliga skapandet i propositionen till URL är det tydligt att 

upphovsrätten, som gives genom URL 1 §, kan enbart ges till människan och inte andra 

entiteter, exempelvis en maskin, ett djur eller till naturen.37 Detta framgår av uppfattningen om 

att upphovsrätten var tänkt att sikte på människans kreativa förmåga att kunna skapa 

 
33 Prop. 1960:17, s. 41. 
34 Maunsbach & Wennersten (2022), s. 67. 
35 Ibid. 
36 Ibid, s. 53–55. 
37 Prop. 1960:17, s. 41. 
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konstnärliga eller litterära verk och hur denna kreativa förmåga också konsekvent främjar 

välfärden i samhället utifrån kulturella, sociala och ekonomiska perspektiv.38 Utgångspunkten 

för upphovsrätten är, med andra ord, att upphovspersonen är en besjälad, medveten entitet (ett 

subjekt) som har förmågan att skapa ett själlöst verk (ett objekt).39 

 

2.2.4 De närstående rättigheterna 

Eftersom det i upphovsrättssfären finns en kategori av prestationer som står precis intill det som 

vanligtvis anses vara konstnärligt eller litterärt verk, har de fått behandlas självständigt genom 

de närstående rättigheterna i kapitel 5 i URL. De personer som omfattas av de närstående 

rättigheterna anses inte såsom upphovspersoner i egentlig mening,40 eftersom de anses vara 

aktörer som bidrar till verket i fråga (jämfört med de som faktiskt skapar verket) och därför 

uppnås inte kravet på självständighet och originalitet.41 Det finns dock fortfarande belägg för 

att de ska få ha upphovsrätt och därför finns ett undantag från de vanliga kraven på vad som 

gäller för att kunna få upphovsrätt för en skapelse, främst kravet på originalitet. Anledningen 

till att de anses förtjäna skydd kan bero på att prestationen representerar talang, initiativ och 

eller investeringar på området.42 Det ska tilläggas att de närstående rättigheterna från början var 

relativt begränsat i relation till den vanliga upphovsrätten, men efter det så kallade 

infosocdirektivet (direktiv 2001/29/EG) harmoniserades i den svenska rätten genom prop. 

2004/05:110 blev de närstående rättigheterna mer likställda med den vanliga upphovsrätten. 

Det innefattade att de blev till en ”uteslutande rätt” i och med att de blev mycket mer 

närliggande upphovspersonens ensamrätt som uttrycks i URL 2 §.43 D.v.s. skydden enligt URL 

5 kap. har successivt utvecklats mot att bli mycket mer likvärdiga med skydden enligt URL 1 

kap. Det finns även förslag i SOU 2011:32 på att begreppet ”närstående” helt ska försvinna för 

att förtydliga att även dessa rättigheter också innefattar upphovsrätt, fast med vissa skillnader.44 

I upphovsrättslagens femte kapitel uppräknas de som omfattas av de närstående 

rättigheterna: utövande konstnärer (exempelvis sångare, musiker och skådespelare som framför 

verk), framställare av upptagningar av ljud eller rörliga bilder, radio- och tv-bolags 

 
38 Olsson, Henry (2009) Upphovsrättslagstiftningen. En kommentar. Stockholm: Nordstedts Juridik, s. 23. 
39 Bruncevic (2021), s. 230. 
40 Olsson (2009), s. 303. 
41 Bruncevic & Käll (2016), s. 46. 
42 Olsson (2009), s. 303. 
43 Levin (2017), s. 169. 
44 Ibid, s. 75. 
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utsändningar, framställare av kataloger och fotografer.45 Rättigheterna är formulerade på så sätt 

att de inte finns ett krav på originalitet för att prestationen ska omfattas av upphovsrätt och 

därför finns inget skydd mot exempelvis efterlikning, bearbetning eller liknande inom dessa 

rättigheter. Däremot skyddas fortfarande exemplarframställning samt tillgängliggörande.46 Det 

unika med de närstående rättigheterna är att de tillåter att upphovsrätten även kan tillfalla 

juridiska personer vilket innebär att juridiska personer kan självständigt uppbära rättigheter som 

kopplas till upphovsrätten (med de begränsningar som anges i URL kap. 5). När upphovsrätt 

tillfaller juridiska personer är det därför de ekonomiska rättigheterna som blir mer framträdande 

och de ideella rättigheterna blir inte direkt intressanta eller värdefulla i de situationerna. Det ska 

dock tilläggas att det dock inte betyder att de fysiska personerna som omfattas av de närstående 

rättigheterna inte åtnjuter den ideella rätten.47 Det blir därför tydligt här att lagstiftarna redan 

under arbetet med 1960-års upphovsrättslag gav utrymme för att även andra enheter, utöver 

fysiska personer, skulle kunna uppbära rättigheter som skulle finnas i upphovsrättslagen.48 

 

2.2.5 Den teknikneutrala konstruktionen av upphovsrättslagen 

Trots att arbetet med URL utfördes under 50-talet, innan mycket av tekniken vi har idag hade 

uppfunnits, hade lagstiftarna viss obestämdhet och valde att utforma lagen på ett sätt som var 

anpassningsbar till framtida teknikutveckling. Detta blir tydligt genom hur lagen undvikit att 

specificera varken vilka redskap som måste användas för att skapa verk eller på vilka sätt som 

verken måste distribueras på. Det innebär att det inte spelar någon roll ifall teknologiska eller 

icke-teknologiska redskap har använts för att skapa verket eller mångfaldiga samt sprida 

verket.49 URL kan dock inte sägas vara till hundra procent teknikneutral eftersom det 

visserligen tillkommit en del uppdateringar genom åren, speciellt efter 90-talets digitala 

revolution. Därför uppstår frågan om dagens upphovsrätt står inför en helt ny utmaning i och 

med AI-tekniken.50 

  

 
45 Bruncevic & Käll (2016), s. 46. 
46 Prop. 2004/05:110, s. 269. 
47 Bruncevic & Käll (2016), s. 48–49. 
48 Se Prop. 1960:17. 
49 Bruncevic & Käll (2016), s. 29–30. 
50 Bruncevic (2021), s. 224. 
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II. JURIDIK MÖTER ARTIFICIELL INTELLIGENS 

 

 

 

2.3 En rättslig status åt artificiell intelligens 

Så som AI är uppbyggt har den subjektliknande egenskaper, trots att det i grund och botten är 

ett datorprogram, och därför har diskussioner uppstått om hur juridiken ska förhålla sig till 

detta. De subjektliknande egenskaperna landar i att artificiell intelligens kan lära sig att dra 

slutsatser självständigt, som beskrivet ovan under avsnitt 1.1.2. När den artificiella intelligensen 

har förstått uppgiften som den ska utföra, kan den fortsätta med att förstå sig på nya uppgifter 

utan behovet av att den blir programmerad på nytt av en människa. Vad detta innebär är att, 

efter en viss gräns stannar människans påverkan och till slut är det bara artificiell intelligens 

som har tagit alla beslut; till slut är det Pinocchio som självständigt har skapat ett verk med 

minimal hjälp av Gepetto.51 

Eftersom artificiell intelligens framför allt är ett datorprogram, alltså ett objekt, fast med 

vissa subjektliknande egenskaper diskuteras det nu i rätten om artificiell intelligens ska få en 

egen typ av rättssubjektivitet, likt den som juridiska personer har. Den 16 februari 2017 

framförde Europaparlamentet ett betänkande med rekommendationer till kommissionen om 

civilrättsliga bestämmelser om robotteknik. Där anges i punk 59 ett uppmanande om att se över 

ifall det skulle gå att skapa en egen rättslig status för robotar: 52 

”Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, när den gör sin konsekvensbedömning 

av den kommande rättsakten, undersöka, analysera och beakta konsekvenserna av alla 

möjliga slags rättsliga lösningar, såsom […] 

f) inrättande av en särskild rättslig status för robotar på lång sikt, så att åtminstone de 

mest sofistikerade autonoma robotarna skulle kunna ges statusen ”elektronisk person” 

med ansvar att ersätta skada som de eventuellt orsakar, samt eventuellt tillämpning av 

 
51 Turner (2019), s. 18–19. 
52 Europaparlamentet (2017) Europaparlamentets resolution av den 16 februari 2017 med rekommendationer till 

kommissionen om civilrättsliga bestämmelser om robotteknik (2015/2103(INL)), s. 250. 
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”elektronisk personlighet” på fall där robotar fattar autonoma beslut eller på andra vis 

interagerar med tredje parter på ett oberoende sätt”53 

Denna rättsliga status åt robotar, eller artificiell intelligens, motiveras bland annat genom det 

som framförs under punkt 18 i resolutionen:  

”Europaparlamentet konstaterar att det inte finns några rättsliga bestämmelser som är 

specifikt tillämpliga på robotteknik, men att de befintliga rättsordningarna och 

doktrinerna lätt kan tillämpas på robotteknik, även om vissa aspekter tycks kräva särskild 

hänsyn. Parlamentet uppmanar kommissionen att stödja en övergripande och 

teknikneutral strategi för immateriell äganderätt som är tillämplig på de olika sektorer 

där robotteknik skulle kunna användas.”54 

Europaparlamentets förslag handlar om att roboten ska kunna uppbära vissa rättigheter och 

skyldigheter i syfte att undvika situationer där det är ovisst hur skador och problem, orsakade 

av artificiell intelligens, ska hanteras. Tanken är alltså inte att den artificiella intelligensen ska 

betraktas som ett mänskligt rättssubjekt eller som en juridisk person, då respektive rättssubjekt 

är unika, utan den artificiella intelligensen ska därför, enligt förslaget, behöva ”förpackas” i en 

ny subjektstatus (likt dem som redan finns) för att artificiell intelligens ska kunna hanteras 

rättsligt. Det kan sägas att det är denna resolution som ger incitament för att se över de icke-

mänskliga rättssubjekt som redan finns i rätten och se ifall vi kan ta avstamp i dem för att veta 

hur artificiell intelligens ska kunna omfamnas i en egen subjektstatus.55  

 

  

 
53 Europaparlamentet (2017), s. 250. 
54 Ibid, s. 245. 
55 Ibid, s. 250. 
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2.4 Den juridiska personens rättssubjektivitet i svensk rätt 

2.4.1 Rättssubjekt eller fiktion 

Vid juridikens födelse kunde rättsvetarna eller filosoferna troligen inte föreställa sig att 

samhället skulle utvecklas till att bli det den är idag och därför fanns heller inte aspekten av att 

mer än bara människor (eller i vart fall män som inte var slavar) borde uppbära rättigheter samt 

skyldigheter i relation till lagen. Bara det att kvinnor och tidigare slavar fick rättssubjektivitet 

mycket senare i historien påvisar detta.56 Samhället blev dock som vi vet mer invecklat, mer 

globaliserat och mer kommersialiserat. På grund av detta blev juridiken tvungen att bredda sin 

famn och därav uppstod, nästan naturligt, ett ytterligare rättssubjekt i juridiken, bortsett från 

den fysiska människan – den juridiska personen.57 

Det var inte alltid ostridigt hur den juridiska personen skulle definieras, men det var länge 

som rättsvetare stod fast vid att den juridiska personen var inget mer än en fiktion och därmed 

inte ett rättssubjekt. Fiktionsteorin grundade sig i olika rättsfilosofers uppfattning om den 

juridiska personen. Savigny menade bland annat att juridiska personer enbart var representanter 

för företag och organisationer som visserligen kan ingå i avtalsrelationer, men inte självständigt 

utöva rättigheter och skyldigheter.58 Detta rättfärdigade han genom idén om att legala 

rättigheter är övernaturliga krafter som bara finns hos den fysiska, naturliga personen och 

eftersom rättigheterna bara finns hos människor kan subjekt även bara vara människor.59 Med 

denna naturrättsliga logik finns alltså bara den juridiska personen för rätten som en begränsad 

fiktion, inte i verkligheten som ett naturligt rättssubjekt. Naturen går heller inte att ändra på och 

därför kan andra rättssubjekt inte heller skapas.60 Gierke, som visserligen stöttade idén om att 

den juridiska personen var en fiktion, menade dock att det inte gick att bevisa denna 

övernaturliga kraften i form av rättigheter hos människan. Däremot antydde han på att det 

visserligen kunde bevisas att människan var en reell psykofysisk enhet, vilket den juridiska 

personen aldrig kunde vara, och därför kunde enbart människan vara enhet för 

rättssubjektiviteten. Gierkes ansats var alltså också att bara människor kan uppbära rättigheter 

och skyldigheter.61 

 
56 Hildebrandt (2020), s. 240–241. 
57 Olivecrona (1928), s. 8–9. 
58 Karlgren, Hjalmar (1929) Studier över privaträttens juridiska personer och samfälligheter utan 

rättspersonlighet. Göteborg: Elanders boktryckeri aktiebolag, s. 44. 
59 Olivecrona (1928), s. 43–46. 
60 Karlgren (1929), s. 44. 
61 Olivecrona (1928), s. 47. 
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Underförstått var dock att den juridiska personen, i vart fall som ett rättsligt begrepp, 

började användas i juridiken innan det var fastställt hur den faktiskt definierades, alltså ifall den 

bara var ett rättstekniskt hjälpmedel eller något mer än så.62 Vid användningen av begreppet 

syftade rättsvetarna också alltid på en enhet, i form av en organisation eller ett bolag, som det 

gick att knyta an rättigheter samt skyldigheter till, och juridiska personen var därmed inte heller 

en referens till medlemmarna i företagen eller bolagen.63 

Anledningen till att det började talas om en enhet som uppbär rättigheter och skyldigheter 

i förmögenhetsrätten var skapandet av bolag och organisationer, d.v.s. en regelbestämd 

samverkan mellan flera människor. Dessa personer var dock aldrig permanent bundna till 

gemenskapen i fråga och de kunde komma in i och skiljas ut ur företaget när det passade. Det 

speciella var att, trots att personerna skiftades fanns alltid organisationens kärna kvar, vilket 

framför allt bestod av dess syften och ändamål.64 Vid skapandet av en organisation uppstod det 

alltså en företeelse som var bestående (bortsett från att den fortfarande var fysiskt verksam på 

samma plats) även fast personerna som uppehöll organisationen inte alltid var desamma. Denna 

företeelse blev alltså senare benämnt till enhet.65 

Det som de flesta rättsvetare var överens om var att rättigheter och skyldigheter i juridiken 

alltid kopplades till subjekt. När det kom till organisationer var det tydligt att det aldrig var 

fråga om att rättigheterna och skyldigheterna skulle kopplas an till någon specifik person som 

förvaltade organisationen eftersom det aldrig var personerna som svarade för organisationens 

skulder; personerna förvaltade organisationens förmögenhet och inte sina egna förmögenheter. 

Hädanefter började det därför ifrågasättas ifall den juridiska personen faktiskt hade 

rättssubjektivitet.66 

 

2.4.2 Hjalmar Karlgren: uppbärande av rättigheter 

För att den juridiska personen skulle kunna ha rättssubjektivitet var det av vikt att denne faktiskt 

kunde uppbära rättigheter och åta sig förpliktelser. Både Savignys och Gierkes grundläggande 

utgångspunkt, som framfört ovan, var att endast människor hade förmågan att uppbära 

rättigheter samt åta sig skyldigheter. Däremot, vid en närmare undersökning av hur rättigheter 

 
62 Olivecrona (1928), s. 30. 
63 Ibid, s. 9. 
64 Ljungholm, Carl (1941) “En persona juridica på 1750-talet (loka hälsobrunn)”. SvJT 1941 s. 215. Tillgänglig: 

https://svjt.se/svjt/1941/215, s. 224. 
65 Olivecrona (1928), s. 31. 
66 Ibid, s. 33. 

https://svjt.se/svjt/1941/215
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och skyldigheter faktiskt utspelar sig både i juridiken och i praktiken, kanske det inte är en 

självklarhet att bara människor har den förmågan. Hjalmar Karlgren valde därför att se över de 

senaste analyserna som fanns av rättighetsbegreppet för att sätta dem i relation till rättssubjektet 

och senare den juridiska personen.67 Ett sätt att se på rättigheter är att bryta ner dem och uttolka 

vad deras funktioner faktiskt är. I de tidiga diskussionerna har rättighetsbegreppet vanligtvis 

diskuterats med utgångspunkt i funktionen av antingen ”rättsligt skyddat intresse”, ”rättslig 

sanktionsmakt” eller ”rättslig viljemakt”. Diskussionerna landade i försöket att förstå vad som 

krävdes för att rättigheter skulle aktualiseras och vilken effekt de sedan hade.68 

 

2.4.2.1 Det rättsligt skyddade intresset 

Innebörden av rättigheter som rättsligt skyddat intresse baseras på den nytta som följer av den 

objektiva rätten, alltså av rättsreglerna som sådant. Det lagstiftarna främst tar hänsyn till är 

därför rättsordningens ändamål och funktioner. Utgångspunkten för rättigheterna, enligt denna 

syn på rättigheter, är inte att tillgodose intressen hos det specifika rättssubjektets skull utan för 

att tillgodose den genomsnittliga nyttan för rättssubjekten i vidsträckt mening. Nyttan på det 

individuella planet är alltså en effekt av rättsreglerna och inte syftet för utformningen av 

rättsreglerna.69  

Detta utgångsläge ger också vid handen att rättigheterna inte nödvändigtvis bara tillskrivs 

personer, främst baserat på att alla rättigheter inte är ”personliga” utefter hur de är utskrivna. 

Om alla rättigheter skulle vara individualiserade och anpassade just för personer skulle de vara 

skrivna på sådant sätt att de direkt omfattar det ”personliga”, som exempelvis rätt till kroppslig 

integritet, rätt till personligt frihet etc. Så är dock inte läget. Majoriteten av rättigheter 

specificerar inget om att den som omfattas av rättigheten måste vara en människa. Detta blir 

även tydligt i hur sanktioner, som medföljer rättigheter, inte enbart kan tillkomma individer 

utan de kan också tillkomma ställföreträdare. Ett enkelt exempel på detta är hur skadestånd 

utges.70 Vid en titt i skadeståndslagens tredje kapitel anges bland annat att skadestånd för sådant 

som en arbetstagare har orsakat vanligtvis tillkommer arbetsgivaren och inte arbetstagaren 

själv. Denna arbetsgivare är också vanligtvis ett företag, en juridisk person, och därför behöver 

 
67 Karlgren (1929), s. 8. 
68 Strahl, Ivar (1955) “En allmän rättslära”. SvJT 1955 s. 289. Tillgänglig: https://svjt.se/svjt/1955/289, s. 307. 
69 Karlgren (1929), s. 15–16. 
70 Ibid, s. 17–18. 

https://svjt.se/svjt/1955/289
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skadeståndet alltså inte tillfalla en mänsklig individ för att rättigheten (hos den som har rätten 

till skadeståndet) ska få effekt.71 

Att rättigheter ses som rättsligt skyddat intresse motiverar vidare även att, oavsett vems 

intresse som kränks, om det är rättighetsinnehavaren själv eller en viss ställföreträdare, är det 

fortfarande statsorganen som ingriper med sanktioner och inte individerna själva. Att 

statsorganen kliver in är såklart en självklarhet, men sett utifrån detta utgångsläge är det av 

deras intresse att ingripa när rättigheterna kränks i syfte att upprätthålla rättsordningens ändamål 

samt funktioner och därmed inte specifikt för att skydda individernas intressen i första hand. 

Det blir därför inte heller individernas ansvar att i något mån behöva agera för att ingripa med 

sanktioner mot kränkningar av rättigheterna för att rättigheterna, återigen, ska vara effektiva.72 

Vidare kan det poängteras att rättigheternas beskaffenhet i förmögenhetsrätten som ett 

rättsligt skyddat intresse, främst äganderätten, påvisar ganska tydligt att det inte krävs så mycket 

aktivitet från den berättigade för att en rättighet ska fylla sin funktion och därmed kunna 

uppbäras av denne. Det som äganderätten främst omfamnar utifrån denna synvinkel är 

möjligheten för den berättigade att på olika sätt begagna sig saken, äganderätten hos den 

berättigade är därför inte begränsad till tid och rum. Rättighetsinnehavaren behöver inte alltid 

ha omedelbar makt, genom besittning, över en viss sak som denne har äganderätt till för att 

skyddsintresset av att äga en sak ska vara uppfyllt. En tredjeman kan exempelvis vara i 

besittning av saken samtidigt som subjektet, som från början hade saken i sin besittning, 

fortfarande har äganderätt över den. I anslutning till att det är möjligheten till begagnande som 

är avgörande för att äganderätten ska vara aktuell innebär det vidare att ett subjektet inte heller 

faktiskt måste begagna sig saken för att den berättigade ska kunna åtnjuta sin äganderätt.73 

Slutligen medför även äganderätten i sig ett automatiskt hinder mot att andra subjekt ska få 

begagna sig saken men också från att skifta besittningen av den. Denna underlåtenhet från andra 

subjekt konstaterar även här att det inte krävs något agerande från den berättigade för att 

äganderätten ska fungera.74  

En annan omständighet som talar för att rättigheter kan uppbäras utan vidare agerande 

hos rättighetsinnehavaren är att det inte går att utläsa i rättigheterna att det finns krav på att 

denne själv måste ha ”förmågan att genom förfoganden och förpliktelser disponera över en 

 
71 Skadeståndslag (SFS 1972:207) 3 kap. 1 §. 
72 Karlgren (1929), s. 18–19. 
73 Ibid, s. 20–21. 
74 Ibid, s. 25. 
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rättighet”.75 Denna rättshandlingsförmåga, eller förmågan att få fram sin viljeförklaring, kan 

därför framföras av annan part. Detta påvisas exempelvis genom förmyndare till en omyndig, 

som inte har rättshandlingsförmåga, kan driva den omyndiges viljor och därmed se till att den 

omyndige får åtnjuta sina rättigheter helt utan att förmyndaren själv tar del av dem. I det fallet 

är den omyndige rättighetsinnehavare, men det är förmyndaren som utför rättsutövnings-

handlandet.76 

Rättigheternas omfång kan alltså sägas vara mångfaldigad,77 men det blir snabbt tydligt 

att rättigheterna i sig garanteras främst genom möjligheten att i framtiden företa förfoganden 

och åta sig förpliktelser och inte genom att den berättigade själv måste agera på något sätt 

eftersom ”rättsutövningshandlandet inte är förbehållet individer med rättshandlingsförmåga”.78  

 

2.4.2.2 Den rättsliga sanktionsmakten och det rättsliga intresseskyddet 

Till skillnad från synen på rättigheter som ett rättsligt skyddat intresse, anses rättigheter i 

betydelsen rättsligt sanktionsmakt vara ett uttryck för uppbärande av en sanktionsmakt och 

därför är det inte innehållet i en rättighet som är av betydelse. Det som alltså skyddas, utifrån 

denna synvinkel, är inte nyttan som framgår av rättigheten utan förmågan, som förekommer 

tillsammans med rättigheten, att aktualisera sanktioner när rättigheten kränks.79  

Det som detta innefattar är att subjektet till viss mån måste kunna uttrycka, genom vilja, 

att denne vill framkalla sanktionerna. Däremot, eftersom det ändock i slutändan är staten som 

ingriper med sanktionerna, ska rättigheter dock inte uppfattas på så sätt att det krävs av den 

berättigade att denne själv, i samband med kränkningen av sin rättighet, måste aktualisera sin 

rättighet genom framförande av sin vilja för att rättigheten ska kunna vara effektiv. Hade det 

varit fallet hade subjekten själva kunnat ingripa med sanktioner. Sanktionsmakten i sig ligger i 

händerna på staten och rättigheterna är (utefter utgångsläget att rättigheter ses som en rättslig 

sanktionsmakt) egentligen enbart en given rätt, av rättsordningen, åt subjektet att rikta anspråk 

mot parten som har kränkt subjektet. Med andra ord måste inte rättighetsinnehavaren ha en 

direkt uttryckt vilja för att rättigheten ska vara för handen så länge det på något sätt kan 

framföras en vilja för att kunna rikta anspråk.80 Den som riktar anspråket behöver alltså inte 

 
75 Karlgren (1929), s. 30. 
76 Ibid, s. 22 not 5. 
77 Ibid, s. 24. 
78 Ibid, s. 22, not 5. 
79 Ibid, s. 33. 
80 Ibid. 
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vara subjektet själv utan det kan vara en ställföreträdare. Det är dock fortfarande den berättigade 

som är ”viljesubjektet” och bärare av rättigheten eftersom sanktionsmakten, eller förmågan att 

rikta anspråk, tillskrivs denne av rättsordningen och den tillskrivs aldrig ställföreträdare – det 

är fortfarande den omyndige som bär på rättigheten trots att det är förmyndaren som ser till att 

rättigheten tillgodoses. Sanktionsmakten existerar hos subjektet oavsett vem som har 

rättshandlingsförmågan.81 

Det ska dock påpekas att rättigheter som en rättslig sanktionsmakt och rättigheter som 

rättsligt intresseskydd82 kan sägas gå hand i hand. Om sanktionsmakten i stället beskrivs som 

ett rättsligt intresseskydd, där rättigheten jämställs med intresset att förmå motparten att handla 

eller underlåta i syfte att förmå den berättigade sin rätt, ”så är det relationen till intresset [att 

kunna rikta anspråk] som är avgörande för rättssubjektiviteten”.83 Det innebär alltså att när 

subjektet väl blir en intressent, i exempelvis det fallet då subjektet som borgenär väl vill få 

betalning för en prestation från gäldenären, blir subjektet också samtidigt rättighetsinnehavare. 

Det finns inte heller i denna tolkning något som antyder på att det följer en skyldighet hos 

subjektet att själv ha makten att framkalla sanktioner – det avgörande är att subjektet är 

intressent.84 

 

2.4.2.3 Den rättsliga viljemakten 

Slutligen går det även att se rättigheter utifrån ett perspektiv där rättigheten är en presentation 

av en rättslig viljemakt. Det som är karaktäristiskt för detta utgångsläge är att subjekten tilldelas 

här ett så kallat ”viljehärravälde” av rättsordningen, ett område där subjektet har förmåga att 

göra sin vilja gällande, genom de tilldelade rättigheterna.85 Enligt detta betraktelsesätt 

förekommer därför ”viljemaktsutövning” när rättigheten tillåter den berättigade att påkalla 

sanktioner mot den förpliktade eller när rättigheten tillåter att den berättigade själv kan utföra 

handlingar för att åtnjuta nyttigheter som medföljer rättigheterna, exempelvis som att 

konsumera en sak som den berättigade har äganderätt till. Det som blir avgörande för 

 
81 Karlgren (1929), s. 34. 
82 För att förtydliga vill jag här anmärka det faktum att Karlgren gör skillnad på rättsligt skyddade intressen och 

rättsligt intresseskydd – det är alltså inte samma sak. Rättigheter som rättsligt skyddade intressen inbegriper att 

det är av statsordningens intresse att ingripa med sanktioner, medan i fallet med rättsligt intresseskydd är det av 

rättighetsinnehavarnas intresse att få sin rätt genom inträdet av sanktioner. 
83 Karlgren (1929), s. 35. 
84 Ibid. 
85 Ibid, s. 37. 
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rättighetens funktion är därför att det finns en vilja hos den berättigade som också själv har 

förmågan att utföra ”viljemaktsutövning”.86 

Detta sätt att se på rättigheter förutsätter dock naturrättsliga grundantaganden och en 

prägel av metafysiska influenser. Det påvisas genom bortseendet från rättsordningens existens 

och antagandet av att det finns en naturlig rättslig vilja hos subjekt som därför innefattar att det 

naturligt finns rättigheter hos subjekt. Dessa naturliga rättigheter går dock inte att bevisas hos 

subjekt och därför har detta synsätt inte särskilt mycket vikt i den samtida rätten numera. Att 

rättigheter är en mystisk makt som bara uppkommer ur det tomma intet kan alltså inte stödjas 

av rättssystemet som bygger på grundidén om att rätten, precis på samma sätt som samhället, 

är skapad av människan och inte något som förekommer i naturen.87 

 

2.4.2.4 Sammanfattningen 

Med det sagt kan det förstås, från det som Karlgren presenterat, att rättigheter respektive 

skyldigheter inte nödvändigtvis är beroende av att rättssubjektet är en människa, så länge det 

finns ställföreträdare i någon form. För juridiska personer finns det medlemmar och styrelse 

som kan ”stå för” viljan och rättskapaciteten och allt annat kan åkomma den juridiska personen 

själv. Rättighetens bestånd innebär alltså att den kan åtnjutas och därmed uppbäras av ett 

subjekt.88 Sammanfattningsvis kan det därför sägas att: 

”(…) intresset icke behöver hänföra sig till ett subjekt med särskilda kvalifikationer i 

fråga om förmåga av rättsligt handlande. Användningen av begreppet [rättighet] är 

sålunda icke inskränkt till de fall, då det rättsligt skyddade intresset uppbäres av en 

individ, som är i besittning av en för sådant handlande erforderlig vilja. Det räcker 

fastmera, att rättsordningen skyddar någon med hänsyn till [dennes] behov. Detta har 

sin betydelse beträffande de intressen, som hänföra sig till minderåriga, sinnessjuka etc. 

Även om man i enlighet med det ovan utvecklade förutsätter, att till det rättsligt skyddade 

intresset måste på ett speciellt sätt vara anknuten en rättslig makt att föranleda 

sanktionernas inträde, behöver den berättigade icke i egen person utöva denna makt.”89 

 

 
86 Karlgren (1929), s. 38. 
87 Ibid, s. 39. 
88 Ibid, s. 29. 
89 Ibid, s. 19. 
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2.4.3 Karl Olivecrona: bristerna i fiktionsteorin 

I diskussionerna om den juridiska personen var det vanligtvis rättsvetarna som refererade till 

fiktionsteorin för att avfärda idén om att den juridiska personen kunde ha rättssubjektivitet. När 

Karl Olivecrona gav sig på att analysera den juridiska personen blev det snabbt tydligt för 

honom att fiktionsteorin in längre höll måttet och det var alltså inte optimalt för samtidens 

juridik att den juridiska personen sågs som en fiktion.90 Som nämnt ovan under punkt 2.4.1 

refererades den juridiska personen till en sorts enhet som representerade en typ av organisation 

eller ett bolag. Till denna enhet anknöts rättigheter samt skyldigheter, traditioner och mål som 

sedan skulle beaktas av och upprätthållas genom medlemmarna i enheten.91 För att enheten, 

som en juridisk person, skulle kunna anammas av rättssystemet som framför allt bärare av 

rättigheter och skyldigheter var det av vikt att den skulle behöva ha en rättssubjektivitet – det 

var alltså nödvändigt att den juridiska personen skulle få vara ett rättssubjekt.92 Vid en fortsatt 

betraktelse av den juridiska personen som en fiktion hade det varit omöjligt att koppla 

rättigheter och skyldigheter till enheten. Som Olivecrona enkelt förklarar: 

”En »subjektlös rättighet» eller »subjektlös skyldighet» är blott en meningslös ord-

sammanställning, då det ingår i rättighetens, resp. skyldighetens begrepp att höra till ett 

subjekt.”93 

Enligt denna utgångspunkt kan inte den juridiska personen ses som en fiktion för att kunna ha 

rättssubjektivitet. Rättigheterna och skyldigheterna hade i det fallet också varit fiktiva och 

därmed helt utan värde i realiteten – idén om att organisationer skulle kunna uppbära rättigheter 

och skyldigheter utan att vara en reell juridisk person med rättssubjektivitet hade fallerat.94  

Något som eventuellt hade kunnat rättfärdiga idén om att den juridiska personen bara är 

en fiktion är den situation där begreppet finns enbart för att används som ett rättstekniskt 

hjälpmedel för att göra det enkelt att förstå vad som åsyftas i stället för att hänvisa till en ”enhet” 

som är ett relativt brett begrepp och inte tillräckligt specifikt. Detta förutsätter dock att det 

faktiskt finns fysiska personer som bär på rättigheterna och skyldigheterna samt upprätthålla 

ändamålen och traditionerna inom bolaget eller organisationen i fråga. Det som snabbt blir 

tydligt vid en överblick över hur bolagstyper opererar, de bolagstyper som refereras som 

juridiska personer, kan inte medlemmar i de olika bolagen varken göra gällande rättigheterna 

 
90 Olivecrona (1928), s. 30. 
91 Ibid, s. 31. 
92 Ibid, s. 32. 
93 Ibid, s. 33. 
94 Ibid. 
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eller svara för skulderna som hänförs till bolaget.95 För att ta ett exempel finns det ingen 

aktieägare i ett aktiebolag som bär på bolagets skulder. Det hade dock inte varit omöjligt att 

hänföra rättigheterna och skulderna till aktieägarna själva, men syftet med bolagstypen 

aktiebolag är att det inte ska finnas en risk med att vara aktieägare. En enskild ska kunna bli en 

aktieägare utan att behöva åta sig skyldigheter om bolaget skulle gå i konkurs, det enda som 

denne kan komma att förlora är vad denna har investerat i bolaget. Att ge aktieägarna 

individuella ansvar över bolagets rättsliga angelägenheter är därför ingen lösning på 

problemet.96 Det går inte heller att vända sig till aktieägarna för att tala om ett gemensamt 

ändamål som hade kunnat uppbäras av dem så att rättspersonligheten skulle kunna luta sig mot 

aktieägarna och inte mot den juridiska personen. Varje aktieägare har ett eget individuellt sorts 

intresse i bolaget genom hur mycket de investerar och hur mycket inkomst de planerar att få ut 

ur bolaget. Ett liknande resonemang kan dras i relation till styrelsen. Trots att styrelseledamöter 

inte alltid är aktieägare har de alla fortfarande egna individuella undermedvetna intentioner97 

som de vill gynna och som därmed styr deras val som görs för bolaget. Det blir alltså tydligt 

här att det återigen måste vara den juridiska personen som står för bolagets ändamål för att 

försäkra bolagets integritet.98 

Slutligen påpekar Olivecrona även det faktum att, eftersom rättigheter och skyldigheter 

inte är något som förekommer naturligen hos psykofysiska organismer, är det därför lika svårt 

att hänföra rättigheter och skyldigheter till människor som det är för andra icke-mänskliga 

subjekt, exempelvis den juridiska personen.99 Detsamma gäller rättskapaciteten – det är inte 

heller något som naturligen förekommer hos människor. Rättskapaciteten kan också sägas vara 

för handen för subjekten i och med den omständigheten att, när ett subjekt också betraktas som 

en rättighetsinnehavare medföljer rättskapaciteten, oavsett om den faktiskt utövas av subjektet 

själv eller av en ställföreträdare, som exempelvis förmyndare. Det finns inget ytterligare steg 

som krävs för att rättskapaciteten ska ”aktualiseras” på något sätt och därför kan även andra 

subjekt, bortsett från människor, inneha rättskapacitet.100 Detta innefattar därför att: 

 
95 Olivecrona (1928), s. 33–34. 
96 Aktiebolagslag (SFS 2005:551) 1 kap. 3 §. 
97 Jag vill förtydliga här att det som vanligtvis gäller för styrelseledamöter är en lojalitetsplikt gentemot bolaget 

som kommer till uttryck genom aktiebolagslag 8 kap. 23 & 41 §§. Det som alltså ska styra deras beslut, enligt 

lag, är bolagets intressen – inte deras egna. Det som Olivecrona vill förmedla här är att det inte går att bortse från 

att människor i grund och botten alltid har egna undermedvetna subjektiva intentioner som inte går att 

”inaktivera” oavsett vad lagen anger. 
98 Olivecrona (1928), s. 34–35. 
99 Ibid, s. 37. 
100 Ibid, s. 38. 
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”Enheten i fråga måste tänkas bestå oberoende av rätten, emedan rätten anses reglera 

förhållandet mellan dylika enheter och de alltså, såsom utgörande material för rätten, 

måste ha en i förhållande till denna självständiga existens.”101 

Det som rätten reglerar är förhållandet mellan enheterna och detta förhållande ändras inte 

utefter vad för slags subjekt det handlar om. Det går alltså inte att göra skillnad på hur rättigheter 

och skyldigheter uppbärs av människor respektive hur de uppbärs av juridiska personer 

eftersom de båda kan betraktas som självständiga enheter och därmed även som rättssubjekt.102 

Sammanfattningsvis kan det därför sägas att, utefter hur användningen av begreppet såg 

ut i juridiken, förlorade fiktionsteorin substans och det blev tydligt att den juridiska personen 

inte längre kunde betraktas som en fiktion, enbart existerande i rätten. Den juridiska personen 

var inte längre ett rättstekniskt hjälpmedel utan det var numera en realitet; det var en reell 

juridisk konstruktion i form av en person skapad av rätten som kan åta sig rättsliga 

angelägenheter.103 

 

2.4.4 Personbegreppet 

Den juridiska personen kan beskrivas som en artificiell entitet, skapad av rättsvetare, som 

visserligen är ett verkligt rättssubjekt, men som inte existerar i verkligheten – den finns inte i 

fysisk form. Det som finnes intressant med valet av att benämna entiteten till en juridisk person 

och inte en juridisk enhet eller juridisk entitet är just vad begreppet ”person” faktiskt 

innefattar.104 Person har sin härkomst från det latinska ordet ”persona” och den raka 

översättningen på ordet är ”mask”. Den som är bakom ”masken” behöver därför inte vara en 

människa eftersom masken täcker för och blir en barriär – om det är en individ med en mänsklig 

kropp eller en annan typ av entitet som står bakom avgörs inte av masken. Det innebär att en 

individs roll som rättssubjekt i rätten definieras inte av personbegreppet. Masken kan därför 

sägas symbolisera möjligheten för rätten att ställa olika sorters entiteter bakom den och därav 

inkludera mer än bara människor i rättssystemet. Personbegreppet fungerar också därför, enligt 

denna tolkning, mer som ett instrument än som ett begrepp som identifierar den mänskliga 

individen.105  

 
101 Olivecrona (1928), s. 39. 
102 Ibid, s. 36–37. 
103 Ibid, s. 39. 
104 Ibid, s. 8. 
105 Hildebrandt (2020), s. 241–242. 
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2.5 Kritiken mot artificiell intelligens som upphovsperson 

Denna rättsliga statusen åt artificiell intelligens som nu diskuteras har angripits av flera 

rättsvetare utifrån olika synvinklar vilket har skapat debatt i konstellationen artificiell 

intelligens och rätten. I diskussionerna är det oftast samma problem som rättsvetarna stöter på. 

Det främsta problemet är att, när en fråga har besvarats uppstår väldigt ofta en ny fråga eller till 

och med ett nytt dilemma. Den generella anledningen till varför det alltid finns en fråga är på 

grund av den splittrade synen på den artificiella intelligensens framtida plats i samhället.106 

 

2.5.1 Bristerna med artificiell intelligens som rättssubjekt 

För att kunna vara en upphovsperson måste entiteten också kunna vara ett rättssubjekt. Utifrån 

det som har framförts ovan i avsnitt 2.4 finns det mycket som talar för att det faktiskt är möjligt 

för även andra entiteter än människor att uppbära rättssubjektivitet, baserat på vad som krävs 

för att kunna ha rättssubjektivitet. Detta är dock inte en självklarhet och det finns en del aspekter 

som talar för att artificiell intelligens i nuläget inte ska uppbära rättssubjektivitet. 

Det som ofta brukar tas upp diskussionerna om artificiell intelligens borde kunna ha 

rättssubjektivitet är idén om att individen, alltså människan, naturligt bär på rättigheter och 

skyldigheter. Människan är i det här utgångsläget alltså inte en fiktiv karaktär i juridiken som 

fått en påhittad kapacitet att uppbära rättigheter och skyldigheter, rättskapaciteten är en förmåga 

som människan föds med och uppbär genom att vara en levande person med en själ. Detta ställs 

därför mot det faktum att artificiell intelligens, eller artificiella personer som finns i rätten över 

lag, inte har en själ och därför har den inte förmågan att vara ett moraliskt subjekt, som kan ta 

rationella och fria beslut, och därmed kan den inte heller vara ett rättssubjekt. Denna kritik som 

nu framförts är inte något som alla rättsvetare nödvändigtvis ställer sig bakom, men eftersom 

dessa tolkningar av juridikens allmänna grundprinciper fortfarande till viss del har sina avtryck 

på samtidens juridik, blir det ändå argument som behöver bemötas av dagens ”AI-

rättsvetare”.107  

I rätten har den juridiska personen också diskuterats utifrån personbegreppet och dess 

betydelse för rättssubjektiviteten. Trots att den latinska definitionen av personbegreppet är 

”mask” eller ”en typ av förklädnad, tolkades inte personbegreppet alltid på samma sätt. 

Exempelvis var de gamla Romarnas definition av begreppet ”person” enbart reserverat åt en 

 
106 Hildebrandt (2020), s. 248. 
107 van den Hoven van Genderen (2018), s. 23–24. 
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naturlig, levande människa. Med denna tolkningen av ”person” innebär det därför att artificiella 

personer inte kan vara något mer än fiktioner. Det kan därför sägas att det blir svårt att enbart 

grunda förmågan att ha rättssubjektivitet på personbegreppets innebörd.108 

Precis som när den juridiska personens rättssubjektivitet diskuterades, uppkommer även 

nu diskussioner om fiktionsteorin och hur andra rättssubjekt än människor enbart kan vara 

fiktioner i rätten. Bortsett från den svenska rättens nuvarande syn på juridiska personer och hur 

de är riktiga rättssubjekt och inte bara fiktioner, är det inte en självklarhet för rättsvetare i bland 

annat USA. I en artikel från 2017 anförs det en förklaring av de juridiska personernas 

rättspersonlighet som antyder på att det finns en fortsatt syn på juridiska personer som fiktioner. 

Skribenterna lägger vikt vid att juridiska personer fortfarande inte är mer än fiktiva och 

påhittade entiteter.109 Anledningen till varför detta fiktiva utgångsläge blev för handen för 

rättssystemen och lagstiftarna var enbart baserat på att det var en snabbskrift, eller en enkel 

genväg, för att kunna definiera juridiska personer och samtidigt kunna ge de lagliga rättigheter 

och skyldigheter, som människor har, utan vidare fuffens. Enligt denna utgångspunkt är därför 

rättssubjektivitet inte något som artificiell intelligens automatiskt kan få genom att vara en 

entitet med förmågan att ha rättsliga angelägenheter, som människor och juridiska personer kan 

ha. Det som avgör är därför ifall samhället faktiskt kommer att låta den uppbära 

rättssubjektivitet.110 

Det som de rättssystemet som ser icke-mänskliga rättssubjekt som fiktioner förnekar 

alltså inte rättssubjektivitetens flexibilitet, men det som krävs för att platsa artificiell intelligens 

i en subjektstatus är en utvärdering av väsentligheten av artificiell intelligens som rättssubjekt. 

Frågan är alltså vilken funktion som denna rättssubjektivitet fyller och ifall denna funktion är 

tillräckligt nödvändig för att rättssystemet faktiskt ska behöva ge artificiell intelligens 

rättssubjektivitet. Det som i längden kommer avgöra ifall den artificiella intelligensen ska ha 

rättssubjektivitet är de sociala, ekonomiska och politiska omständigheterna som kommer att 

påverkas av denna.111 Robert van den Hoven van Genderen, som är en av rättsvetarna som på 

ett omfattande sätt har utvärderat artificiell intelligens som ett eventuellt rättssubjekt, menar 

dock att det inte går att avgöra just ifall rättssubjektivitet åt artificiell intelligens är nödvändigt. 

 
108 van den Hoven van Genderen (2018), s. 23. 
109 Turner, s. 175–176. 
110 Bryson, Joanna J., Diamantis, Mihailis E., Grant, Thomas D. (2017) ”Of, for, and by the people: the legal 

lacuna of synthetic persons” in Artificial Intelligence and Law, vol. 25 (3), s. 279. 
111 van den Hoven van Genderen, Robert (2018), s. 21–22. 
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I sin slutsats presenterar han en lista med krav som måste uppfyllas för att kunna komma vidare 

i utvecklingen av den artificiella intelligensens plats i juridiken. Bland annat anger han krav på:  

- konkreta förlag på hur artificiell intelligens som ett rättssubjekt har relevans i det 

mänskliga, socio-ekonomiska samhället, och även  

- att denna artificiella intelligensen har förmågan att kunna förstå bakomliggande sociala 

och moraliska värden i de uttalanden som människor framför i syfte att kunna bemöta 

dessa uttalanden med lämpliga, likvärdiga svar.112 

Hans utgångsläge är därför att vi är för tidigt ute eftersom det fortfarande finns många oklara 

frågor som rättsvetare måste komma överens om innan de krav som han ställt upp kan bli 

uppfyllda och därmed innan den artificiella intelligensen kommer kunna få en subjektstatus.113 

En annan aspekt som dämpar farten på utvecklingen av rättssubjektivitet år artificiell 

intelligens är oroligheten som baseras på risken att artificiell intelligens kommer att utnyttjas 

av människor för att användas som barriär mot rättsliga konsekvenser. Kritikerna menar alltså 

att om artificiell intelligens har rättssubjektivitet kommer aktörerna bakom dem att kunna lägga 

över alla typer ansvar på AI-robotarna för att därigenom kunna slippa rättsliga ansvar som 

exempelvis skadestånd om den artificiella intelligensen orsakar skador.114 I ton med detta finns 

det även oro för att om artificiell intelligens som rättssubjekt ges rättigheter men inte 

skyldigheter finns det en risk för att AI-robotarna själva kommer att kränka andra rättssubjekts 

rättigheter, när de utvecklats tillräckligt mycket för att vara helt självständiga och när behovet 

av personer som kontrollerar dem försvinner.115 

Slutligen är såklart ”the fear of the unknown” en faktor som spelar en stor roll i diskursen. 

Trots att AI-robotar ännu inte är ”super-intelligenta” utvecklas de ändå mot den riktningen. Det 

finns därför en hypotes om att när den artificiella intelligensen väl kommer att bli 

superintelligent, kommer den även bli okontrollerbar när inte ens människan kommer kunna 

förstå den artificiella intelligensens tankeprocess. Ifall den artificiella intelligensen skulle få 

rättssubjektivitet kommer det därför i längden inte finnas några incitament alls för den att lyssna 

på människan eller tillåtas att kontrolleras av denna. Om människorna förlorar kontroll kan, 

enligt detta perspektiv, vad som helst hända.116 

 
112 van den Hoven van Genderen (2018), s. 52. 
113 Ibid. 
114 Turner (2019), s. 191. 
115 Ibid, s. 193. 
116 van den Hoven van Genderen, Robert (2018), s. 32. 
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2.5.2 Det andliga, mänskliga skapandet i upphovsrättslagen 

Den främsta anledningen till varför artificiell intelligens ännu inte har kunnat få upphovsrätt för 

de alster som den framställt är det faktum att upphovsrätten lutar sig traditionellt mot att de som 

skapar litterära och konstnärliga alster är människor.117 I propositionen till 1960-års 

upphovsrättslag framförs att syftet med lagstiftningen i grunden är skapad som ett ”rättsskydd 

åt det andliga skapandet inom litteraturens och konstens område”.118 Det ska också tilläggas att 

upphovsrätten även är en mänsklig rättighet i flera internationella konventioner och 

deklarationer.119 Med ”det andliga skapandet” åsyftades människans personliga kreativitet och 

förmåga att skapa kreativa alster. Denna formulering har sina rötter i renässansens tid. Detta 

motiverar varför ensamrätten inte bara innefattar en ekonomisk rätt utan även en ideell rätt för 

konstnärliga och litterära alster.120 Det andliga skapandet skiner även igenom i 

originalitetskravet. Med denna terminologi i förarbetena och i rättskällorna påvisas att skaparen 

av ett verk som kan få upphovsrätt måste vara en människa.121 

Problemet som hade uppstått ifall artificiell intelligens skulle få rättssubjektivitet i 

upphovsrättssfären är att den ändock inte hade kunnat få upphovsrätt för de alster som denne 

skapat genom URL 1 § eftersom alstret inte hade haft sin grund i det ”andliga skapandet” i form 

av kreativitet och originalitet. Oavsett genom vilket verktyg, om det är med en pensel, en dator 

eller en kamera, som människan skapar ett konstnärligt eller litterärt alster, kommer 

upphovspersonens personlighet att framhävas och reflekteras i alstret genom de fria samt 

intellektuella val som de gjort.122 Vad kreativitet är går knappt att förklara, men det är i vart fall 

ett psykiskt händelseförlopp som inte går att komma åt. På så sätt är det inget som går att 

fastställa på en skala eller liknande, varken vilka krav som måste uppfyllas eller vilken mängd 

av det som måste nås, och därför bedöms det alltid från fall till fall. Den allmänna uppfattningen 

är därför att kreativitet och originalitet är något som bara kan uttryckas av och anknytas till 

människor.123 

 
117 Levin (2017), s. 116. 
118 Prop. 1960:17 s. 41. 
119 Bruncevic (2021), s. 231 samt not 9. 
120 Bruncevic & Käll (2016), s. 31. 
121 Levin (2017), s. 83. 
122 Ibid, s. 82 & 87. 
123 Nordell, Per Jonas (1997) Rätten till det visuella (doktorsavhandling, ISBN 91-7223-005-3). Stockholm: 

Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet, s. 50. 
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2.5.3 Gepetto som upphovsperson 

Bortsett från frågan om artificiell intelligens ska tilldelas rättssubjektivitet för att kunna vara 

upphovsperson ställs även frågan om det är möjligt att tilldela upphovsrätten åt en annan 

(mänsklig) individ. De främsta alternativen som finns är att ge upphovsrätten till antingen 

användarna av AI-tekniken, exempelvis att de som matar in text i DALL-E 2 ska få upphovsrätt 

till verket som framställs, eller programmerarna. I det fallet då en programmerare hade blivit 

upphovspersonen hade denne fått upphovsrätt genom antingen URL 1 § p. 2, 5 eller 7 baserat 

på om det bestäms att programmeraren ska få upphovsrätt till datorprogram, bildkonst eller 

”verk som kommit till uttryck på något annat sätt”. Genom att hänvisa upphovsrätten till en 

människa behöver rättsvetarna inte gå ifrån de grundläggande principerna om kreativitet – det 

andliga skapandet.124 

I en av statens offentliga utredningar från 1985 diskuterades artificiell intelligens och det 

fall då den självständigt kan framställa ett konstnärligt eller litterärt alster.125 Där angavs några 

exempel på hur olika situationer skulle hanteras av upphovsrätten utefter att 

rekommendationerna från WIPO/UNESCO uppgav att upphovsrätten skulle tillfalla skaparna 

av ”det kreativa elementet” (alltså av artificiell intelligens) ifall alstret i vanliga fall inte skulle 

uppnå kraven för upphovsrättsligt skydd.126 I en situation förutsätts att AI-programmet är ett 

verktyg som hjälper programmeraren att framställa ett alster och därav får programmeraren 

upphovsrätt till AI-programmet, men inte till alstret. I en annan situation är utgångspunkten att 

användaren av programmet och programskaparen tillsammans åstadkommit ett alster genom 

olika gemensamma beslut och då tillfaller upphovsrätten båda parterna. En sista situation som 

tas upp handlar om det fall då användaren tillför med en beskrivning av hur alstret ska komma 

att bli, men att det ändå är AI-programmet som i slutändan beslutar helt och hållet kring alla 

beståndsdelarna i alstret, nästan precis som samtidens DALL-E 2 fungerar. I denna situation 

menade lagstiftarna att eftersom idéer inte skyddas av upphovsrätten går det inte att tilldela den 

till användaren och därför blir programskaparen även i det fallet upphovspersonen.127 

  

 
124 Bruncevic (2021), s. 232. 
125 Uppmärksamma att vid det laget hade AI-tekniken ännu inte kommit så långt som den har idag. 
126 SOU 1985:51 s. 83. 
127 Ibid, s. 83–84. 
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3. Analys 

 

 

 

3.1 Korrelationen mellan den juridiska personen och artificiell intelligens 

När den juridiska personen hade etablerats i den svenska rätten behövde det till slut fastställas 

ifall det faktiskt var ett rättssubjekt eller bara en rättsteknisk konstruktion som användes enbart 

för att beskriva en enhet som bar på rättigheter och skyldigheter. Många menade att den 

juridiska personen inte kunde vara ett rättssubjekt baserat på att det inte var en människa. När 

bland annat Hjalmar Karlgren och Karl Olivecrona faktiskt analyserade vad det innebar att vara 

rättssubjekt blev det tydligt att det som krävs för att vara rättssubjekt inte är en mänsklig kropp. 

Det som Karlgren kom fram till om vad som krävs för att vara rättssubjekt är enbart det faktum 

att en ska kunna uppbära rättigheter och skyldigheter. I hans fördjupning av rättighetsbegreppet 

visade det sig att inget antydde i rättigheterna att den som är rättighetsbärare måste vara 

människa och därför är det också möjligt för andra icke-mänskliga subjekt att vara rättssubjekt. 

Så som den juridiska personen var uppbyggd fanns det inte heller några möjligheter alls att 

hänföra de rättigheter och skyldigheter som ett bolag eller en organisation bar på till någon 

människa. I enlighet med Olivecronas utvärdering av den juridiska personens rättssubjektivitet 

var det heller varken praktiskt eller rättstekniskt korrekt att ge de juridiska personerna 

rättigheter och skyldigheter utan att också ge de rättssubjektivitet baserat på att det sedan länge 

var fastställt i juridiken att bara rättssubjekt kan bära på rättigheter och skyldigheter.  

I ljuset av utvärderingarna av den juridiska personen och dess förmåga att uppbära 

rättigheter och skyldigheter blir det tydligt att dagens artificiella intelligens stöter på samma 

problem. Den generella ansatsen är att eftersom artificiell intelligens inte är en människa kan 

den därför inte bära på rättigheter eller åta sig skyldigheter. Här kan vi därför dra en parallell 

till Karlgrens analys av rättighetsbegreppet. Som Hjalmar kom fram till att även juridiska 

personer kan uppbära rättigheter och skyldigheter kan vi applicera samma argument i 

förhållande till artificiell intelligens. Baserat på att det inte finns några vidare särskilda 

kvalifikationer för att kunna ha rättshandlingsförmåga, d.v.s. subjektet i fråga måste inte vara 

ett mänskligt subjekt för att vara rättighetsinnehavare, innebär det att det enda som krävs för att 
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artificiell intelligens, precis som juridiska personer, ska kunna vara rättighetsinnehavare är att 

de blir tilldelade rättigheter och skyldigheter. 

Utifrån hur diskursen kring dikotomin artificiell intelligens och juridik ser ut, oavsett om 

det är med en kritisk ansats eller inte, verkar det vara så att om vi inte ger artificiell intelligens 

några rättigheter eller skyldigheter alls kommer det alltid att finnas många juridiska fallgropar 

när vare sig människor eller företag kommer att kunna ta fullt ansvar för alla rättsliga 

angelägenheter kopplade till den specifika artificiella intelligensen i fråga. Med andra ord 

verkar diskursen tyda på att det kommer att vara oundvikligt att bortse från konceptet att ge de 

rättigheter och skyldigheter. I det fallet då den juridiska personen till slut tilldelas rättigheter 

och skyldigheter kommer vi inte heller kunna undvika rättssubjektiviteten. Precis som den 

juridiska personen inte kunde vara en fiktion kan vi inte utgå från att artificiell intelligens bara 

är en enhet som uppbär rättigheter och skyldigheter. Som angivet i Olivecronas utvärdering av 

den juridiska personen kan inte en enhet uppbära rättigheter och skyldigheter om det inte också 

är ett rättssubjekt. 

När det kommer till frågan om rättssubjektivitet är utgångspunkten också att det inte 

verkar vara möjligt för artificiell intelligens att ha det baserat på att det inte är en människa. Det 

finns även vissa rättsvetare som framför att artificiell intelligens inte heller behöver ha 

rättssubjektivitet och att det faktiskt kan innebära olika faror för både rättssystemets integritet 

och för samhället i stort. Detta är dock en orolighet för de som utgår från att rätten är gjord av 

människor, för människor och ifall artificiell intelligens skulle få rättssubjektivitet hade det 

utmanat juridikens grundprinciper. Med en sådan utgångspunkt hade syftet med ett sådant 

juridiskt system blivit tandlöst om vem eller vad som helst kan ha rättssubjektivitet. Det finns 

även en tendens i kritiken att ofta anta att den artificiella intelligensen är tänkt att ha exakt 

samma sorts rättigheter och skyldigheter som människan.  

Även fast artificiell intelligens inte kan betraktas som en naturlig person, finns det 

fortfarande möjlighet att behandla dem som rättssubjekt utefter deras roll i samhället. Det 

betyder inte att de behöver ha precis samma rättigheter och skyldigheter som människor har, 

som juridiska personers rättigheter och skyldigheter också skiljer sig från människornas, för att 

kunna vara rättssubjekt. Baserat på vilka rättsliga angelägenheter som är nödvändiga för den 

specifika artificiella intelligensen, går det att anpassa deras rättssubjektivitet genom vilka typer 

av rättigheter och skyldigheter de ska ha utefter vilket rättsområde den hamnar i. Exempelvis 

går det att säga att AI-konstnärer hamnar i upphovsrätten och har därmed behov av någon typ 
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av upphovsrätt för alster de skapar och därmed en viss rättssubjektivitet för att kunna uppbära 

den upphovsrätt de kan komma att bli tilldelade. 

I samband med diskussionerna om rättssubjektivitet åt artificiell intelligens diskuteras 

även att de till slut kommer att kunna förstå sin egen existens och bli medveten för att därmed 

kunna ha egen vilja. Det finns därför en stark tro om att artificiell intelligens kommer att bli så 

pass självständiga att de på egen hand kommer att kunna hantera sina egna rättsliga 

angelägenheter. Detta är dock enbart en teori och därmed något som återstår att se. Oavsett vad 

är artificiell intelligens fortfarande något som alltid är skapat av människan, precis som 

juridiska personer är, och därför ”försvinner” aldrig kopplingen till människor. Därmed är det 

fortfarande rimligt att tala om att artificiell intelligens ska betraktas som ett rättssubjekt vars 

rättskapacitet utövas av människorna bakom den och inte att artificiell intelligens fullständigt 

på egen hand hantera sina rättsliga angelägenheter. Eftersom juridiska personer är en enhet utan 

egen rättshandlingsförmåga, representeras de alltid av fysiska personer. På samma sätt kan 

artificiell intelligens representeras av programmerarna eller aktörerna som står bakom dem. 

Det enda som just nu drar i bromsspaken när det kommer till den artificiella intelligensens 

framtida plats i juridiken är skeptikerna, men det betyder inte att utrymmet för att AI ska få 

rättskapacitet inte finns. Genom att utgå från objektiva fakta och tekniska analyser av juridikens 

uppbyggnad genom dess grundläggande principer som rättfärdigar idén om att AI ska kunna ha 

rättigheter samt åta sig skyldigheter, och därmed även inneha rättssubjektivitet, är det fullt 

möjligt att ge artificiell intelligens en subjektstatus i rätten samtidigt som vi håller juridiken 

intakt. 
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3.2 Artificiell intelligens som en del av de närstående rättigheterna 

Det är enkelt att avfärda idén om att artificiell intelligens ska ha upphovsrätt genom att hänvisa 

till hur upphovsrättslagen enbart verkar vara gjord och anpassad för människor. De som kan 

skyddas av lagarna är, som många menar, människor och därmed inte djur, natur eller andra 

icke-mänskliga subjekt. Detta kanske kan tyckas vara ett snävt skyddsomfång i samtidens 

digitala värld och kanske lite sanning med modifikation. Upphovsperson, eller upphovsman 

som det står i lagen, syftar visserligen på en människa vid en analys av terminologin samt 

innebörden av det andliga skapandet. Det som dock vanligtvis verkar ”glömmas av” är att vid 

en titt i lagens femte kapitel som behandlar de närstående rättigheterna finns det stöd för att 

även juridiska personer faktiskt kan bli tilldelade upphovsrätt. Lagen har därav egentligen sedan 

länge redan öppnat upp för att andra subjekt än människor ska kunna åta sig upphovsrätt. 

Självklart är tanken att skaparna av originalverket som tillfogar upphovsrätt åt den juridiska 

personen fortfarande är människor, men det ändrar inte på det faktumet att det i slutändan inte 

är dem som bär på upphovsrätten utan den juridiska personen själv – ett icke-mänskligt subjekt.  

I förarbetena och i rättskällorna verkar det finnas en stark övertygelse om att det bara är 

människor som kan uppbära upphovsrätt och även att det bara ska vara människor som bär på 

upphovsrätten just för att det bara är människor som bär på ”det andliga skapandet”. Det 

speciella med uppbyggnaden av de närstående rättigheterna är att originalitetskravet inte finns. 

På senare år finns det även en tendens att försöka harmonisera URL kap. 5 med URL kap. 1 

mer och mer. Detta vill åstadkommas för att förtydliga att upphovsrätten väger densamma 

oavsett om den gives genom första kapitlet eller genom femte kapitlet och därmed även för att 

komma ifrån begreppet ”närstående”. På så sätt kan det tolkas som att lagstiftarna, efter 

införlivandet av infosocdirektivet, gjorde ett avsteg från huvudprinciperna just för att 

upphovsrätten skulle kunna omfamna fler subjekt än enbart de som uppfyllde kraven i URL 1 

§. Vad detta innefattar är att, trots att de traditionella uppfattningarna kring upphovsrättens 

syften är att skydda människornas intellektualitet och kreativitet som utrönas genom 

konstnärliga och litterära alster, går det inte att bortse från att det faktiskt ändå verkar finnas 

andra samtida intressen som lagstiftarna vill omfatta genom upphovsrätt än bara ”det andliga 

skapandet”. Det som detta också påpekar är det faktum att vi inte nödvändigtvis behöver ha en 

antropocentrisk utgångspunkt för att hitta utrymme för artificiell intelligens i 

upphovsrättslagstiftningen. 

Det ska inte heller glömmas att artificiell intelligens är en utökning av människan, som 

människan är en utökning av naturen. Det som den artificiella intelligensen kan komma att 



42 

 

skapa har sin grundsats i den mänskliga kreativiteten och det är egentligen inget utom denna 

värld. Det var trots allt den mänskliga kreativiteten som lyckades skapa artificiell intelligens 

som i sin tur, mer eller mindre, lyckades förstå sig på denna kreativitet för att själv kunna skapa 

alster. All data som matas in i AI-programmen eller AI-robotarna är också data som härrör från 

människor på ett eller annat sätt. I exemplet med Next Rembrandt var all data, som AI-

programmet analyserade, tavlor som Rembrandt själv hade målat. Därför kan det sägas att 

människor indirekt är involverade i processen av de alster som artificiell intelligens framställer 

och att det andliga skapandet på så sätt ändå kan sägas hänga kvar. 

De närstående rättigheterna var visserligen mer begränsade när upphovsrättslagen först 

skapades, men det har nu varit förändrat ett bra tag. På samma sätt som det fanns incitament för 

att ge bland annat juridiska personer (alltså icke-mänskliga subjekt) upphovsrätt finns det också 

nu incitament för att ge artificiell intelligens upphovsrätt. SOU 1985:51 baserade på 

rekommendationer som angav att upphovsrätten alltid skulle tillkomma programskaparna om 

de vanliga kraven för upphovsrätt inte uppfylldes. Denna utgångspunkt är dock idag utdaterad 

baserad på att lagen sedan dess har justerats och att rekommendationerna idag är något annat i 

och med Europaparlamentets resolution från 2017. Genom infosocdirektivet har det även 

skapats en vilja i den svenska rätten om att värna den digitala utvecklingen av samhället och 

därmed även den digitala och tekniska utvecklingen av upphovsrätten.128 

Visserligen har Robert van den Hoven van Genderen en poäng när han menar att många 

aspekter i dikotomin artificiell intelligens och rättssubjektivitet fortfarande är oklara, men när 

det kommer till upphovsrätten hade vi kunnat säga att vi ändå mer eller mindre i mål. Trots att 

vissa AI-program fortfarande till viss del är ofullständiga, finns det sådana program som kan 

skapa ”perfekta” konstnärliga eller litterära alster. Ett tydligt exempel på detta är återigen Next 

Rembrandt baserat på det som den har lyckats skapa – alltså en helt ny Rembrandt-tavla. Det 

är visserligen programmerarna som har gjort ett stort jobb för att AI-programmet skulle kunna 

åstadkomma detta och i många AI-program som skapar konst med hjälp av människor input av 

text eller även bilder, går det inte att hävda att det är dessa individer som är konstnärerna. De 

har skapat verktyget, men inte alstret i sig. Det kan inte heller vara användarna av AI-

programmen eller AI-robotarna eftersom deras insats och ansträngning är för begränsade i 

själva utförandet av alstret för att det skulle kunna vara rättvist att kalla dem konstnärerna och 

därmed ge de upphovsrätt åt verket. Att enbart bidra med en detalj, som en redan existerande 

 
128 Se framför allt prop. 2004/05:110. 
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bild eller en text, skulle gå emot kravet på skapande. Det är den artificiella intelligensen som 

har gjort allt jobb och framställt verket med sina egna förmågor, inte individen som enbart 

bidragit med den sista pusselbiten. Programmerarna har även redan skydd genom URL 1 § p. 2 

för AI-programmet som sådant, programmeringen är därmed rättsligt skyddat. Det som kan 

hamna mellan stolarna är slutprodukten, alltså det konstnärliga eller litterära alstret. På ett sätt 

innebär även detta att programmerarnas arbete bakom AI-programmet också kan förlora sitt 

”värde” om alstret kan utnyttjas hur som helst av vem som helst. I längden kanske det inte blir 

värt för dem att fortsätta skapa AI-konstnärer – incitamentet för fortsatt utvecklande av AI-

konstnärer försvinner – om aktörer, i form av stora mångmiljonföretag, kan använda sig utav 

det som AI-konstnärerna kan åstadkomma för egen vinning och investering. Om AI-

programmet därför kan få upphovsrätt åt alstret, genom URL kap. 5, vet vi att varken den 

artificiella intelligensens kreativitet eller programmerarnas underliggande arbete kommer att 

kunna utnyttjas kommersiellt av stora aktörer i brist på upphovsrättsskydd på alstret i fråga. Det 

ska också poängteras att de närstående rättigheterna alltid grundar sig på att det finns 

ursprungliga upphovsrättsinnehavare och baserat på att programmerarna redan har upphovsrätt 

för artificiell intelligens som datorprogram är det mest troligt att det är dem som kommer att 

kunna vara dessa ursprungliga upphovsrättsinnehavare. 

Om vi väljer att betrakta artificiell intelligens som ett rättssubjekt, är det inte svårare än 

att utöka de närstående rättigheterna till att innesluta även artificiell intelligens som exempelvis 

en ”artificiell upphovsperson”, baserat på att det redan finns icke-mänskliga rättssubjekt i 

upphovsrätten som kan uppbära upphovsrätt. 
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4. Avslutning 

4.1 Reflektion och slutsats 

4.1.1 Pinocchio kommer till liv: artificiell intelligens som ett rättssubjekt i upphovsrätten 

Från början var Pinocchio en marionettdocka som styrdes av Gepetto med trådar. Sedan började 

tekniken sätta fart, främst under 90-talet. Samtidigt som samhället digitaliserades klipptes 

trådarna av genom automation och Pinocchio fick förmågan att springa på egen hand, så länge 

Gepetto sa åt honom att springa. Tekniken stannade dock inte där. Nu är året 2022 och helt 

plötsligt kan Pinocchio, tack vare utvecklingen av AI-teknik, på egen hand bestämma ifall han 

ska springa, hoppa eller göra volter helt utan att behöva lyssna på vad Gepetto säger. Trots att 

vi fortfarande är i det tidigare skedet av AI-utvecklingen, har vi redan upptäckt många frågor 

som juridiken kommer att behöva ta itu med, däribland upphovsrättsliga frågor. 

Den juridiska personen var ett resultat av bolagens uppkomst i samhället och i juridiken. 

Därefter uppkom frågor om den faktiskt hade rättssubjektivitet eller inte. Utefter hur 

argumentationerna kring den juridiska personen såg ut går det till stor del att applicera dem i 

diskussionerna om en rättslig status åt artificiell intelligens. Det finns mycket vi kan lära oss av 

och mycket vi kan ta av i hur vi utvärderade den juridiska personen. På så sätt går det att redan 

nu komma vidare i AI-upphovsrätten genom att komma överens om en rättssubjektivitet till 

artificiell intelligens i och med dess faktiska förmåga att både vara ett rättssubjekt och uppbära 

upphovsrätt. Den återstående frågan är kanske därför ifall artificiell intelligens behöver 

etableras mer i samhället för att vi ska kunna ge den en rättvis och rätt formulerad 

rättssubjektivitet. Måste vi helt enkelt hamna i skärselden under en begränsad tid för att ta oss 

till himmelriket där reglerna är etablerade? Hur mycket vi än vrider och vänder på kakan kan 

vi aldrig bli hundra procent säkra på vilka utfall som kommer att framstå baserat på hur 

artificiell intelligens verkar bli mer och mer intelligent samt självständig. Vi kan spekulera 

väldigt mycket, men eftersom läget i slutändan alltid är ovisst kanske vi i stället riskerar att 

skapa fler problem ifall vi redan nu formulerar en fullständig rättssubjektivitet. För att skapa en 

optimal rättssubjektivitet kanske lagstiftarna och rättsvetarna först måste se hur den 

sammanflätas i det sociala, ekonomiska och kulturella samhället.  

Utefter att artificiell intelligens också har så olika sorters uppgifter och förmågor, baserat 

på vilket område den utvecklas i, finns det även behov av att anpassa rättssubjektiviteten utefter 

rättsområdet. Det blir också tydligt att för att artificiell intelligens ska kunna vara ett rättssubjekt 
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måste vi inte bara ta reda på vad denna rättssubjektivitet måste innefatta utan hela lagen måste 

kunna ses i ljuset av att det även finns ett tredje sorts rättssubjekt. Trots att denna nya 

rättssubjektivitet lär vara lik den som den juridiska personen har, kommer det finnas skillnader. 

Därför är det också kanske enklare ifall den rättsliga statusen långsamt, med ett steg i taget, 

landar i juridiken. Juridiken brukar beskrivas som ett område som konstant utvecklas och 

förändras, men alltid succesivt och extremt långsamt. I det här speciella fallet kanske juridiken 

behöver vara lite långsam så att inga svängar missas och så att vi hinner fånga alla problem för 

att förhindra dem från att störta och krascha. Det kan också sägas att det kanske är fördelaktigt 

att vi påbörjar med en viss sorts rättssubjektivitet, men att vi inte redan nu färdigställer en 

fullständig rättssubjektivitet utan att vi konstant bygger på den, i takt med att artificiell 

intelligens etableras i samhället, tills den blir fullständig – likt hur uppbyggnaden av tolkningen 

av de mänskliga rättigheterna respektive hur EU-rätten har utvecklats, främst genom praxis, för 

att kunna optimera dess tillämpning och omfattning. 

Detta betyder dock inte att vi ska strunta att redan nu börja formulera en typ av 

rättssubjektivitet åt den artificiella intelligensen som har hamnat i subkategorin Creative AI. 

Det som redan nu kan sägas ha etablerats till en viss del i samhället är just artificiell intelligens 

som skapar konst och därför har det redan blivit tydligt att det finns risk att AI:n missbrukas i 

upphovsrättsligt hänseende. Det är viktigt att poängtera i den här diskussionen att upphovsrätten 

inte behöver ge en subjektstatus för att artificiell intelligens, som det datorprogram det är (utan 

känslor och egna värderingar), med det främsta syftet att den själv ska kunna stämma företag 

som använder dess konst, men mer för att världen ska förstå att det finns mer än bara människor 

som framställer konst, alltså i detta fall artificiell intelligens. Ett annat syfte med att ge artificiell 

intelligens upphovsrätt kan vara för att andra rättssubjekt inte ska kunna åta sig reveny och 

påstå att dem har skapat verket för att sedan få upphovsrätt och sälja verket på falska grunder.  

För att dra ett exempel kan vi vända oss till apan som tog en ”selfie” (monkey-selfie).129 

Såklart en apa inte behöver kunna tjäna pengar på ett foto den tagit, vad ska apan göra med 

pengarna? Men upphovsrätt står för väldigt mycket mer. Visserligen är det kanske betydelselöst 

för apan att denne har en personlig rätt till fotot, men upphovsrätten hade fortfarande hindrat 

andra personer från att utnyttja verket. Detsamma gäller artificiell intelligens. Även fast det är 

människor som exempelvis matar in meningar i AI-programmet DALL-E 2 är det fortfarande 

den artificiella intelligensen som har framställt slutprodukten på egen hand och därför hade det 

 
129 Se Bruncevic & Käll (2016), s. 31. 
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varit besvärligt att ge människorna upphovsrätten när deras delaktighet i processen varit mycket 

begränsad jämfört med AI-programmets arbete. För att artificiell intelligens inte ska kunna 

missbrukas, utgör en upphovsrätt en bra lösning på det problemet. Målet är inte att ge artificiell 

intelligens civila rättigheter genom rättssubjektivitet utan att ge den. Det är alltså inte artificiell 

intelligens upphovsrätten vill skydda, upphovsrätten vill skydda samhället från missbruk av 

artificiell intelligens och dess skapelser. 

 

4.1.2 Slutsats 

Slutsatsen är därför att det finns utrymme för artificiell intelligens i upphovsrätten som ett 

rättssubjekt om vi tar avstamp i hur den juridiska personen fick rättssubjektivitet och även 

genom faktumet att mer än bara människor kan ha upphovsrätt genom de närstående 

rättigheterna i URL. Pinocchio är kanske inte en riktig pojke, men utefter hans förmågor att 

framställa konst och litteratur samt förmågan uppbära rättigheter och skyldigheter (så länge 

Gepetto kan företräda honom) så är han i vart fall ett rättssubjekt som hade kunnat få 

upphovsrätt för sina framställningar. 
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4.2 Avslutande diskussion: Renässansen har dött för länge sedan 

Att syftet med upphovsrättslagstiftningen i grunden är skapad som ett ”rättsskydd åt det andliga 

skapandet inom litteraturens och konstens område”130 är en mening som vanligtvis refereras till 

när lagstiftare eller författare ska förklara varför upphovsrätten är något som ”tillhör” oss 

människor. Det som dock missas är lagstiftarna till 1960-års lagstiftning uppmärksammade, 

trots att de var ovetande om de innovationer som skulle tillkomma i framtiden (vår nutid), att 

det fanns chans att nya skapelser skulle tillkomma. Därav bestämdes det att listan inte skulle 

vara uttömmande. Att skapelser som eventuellt också på egen hand skulle kunna skapa 

konstnärliga och litterära alster och därmed gå längre än att bara vara ett verktyg för att skapa 

konstnärliga och litterära alster var dock kanske inte inberäknat. 

När det kommer till artificiell intelligens i den upphovsrättsliga sfären är det tydligt att 

skapelsen själv inte kan ha upphovsrätt på samma sätt som människor, baserat på att det inte är 

en människa, men eftersom den ändå har förmågorna att vara kreativ på sitt eget sätt borde inte 

dess plats i upphovsrätten att uteslutas. En orolighet är att människors incitament för att skapa 

konst och litteratur eventuellt kommer att försvinna. Däremot, bara för att det kommer finnas 

ett rättssubjekt med kreativa förmågor kan framställa helt nya skapelser, bortom mänskliga 

förmågor, behöver det inte nödvändigtvis betyda att människor automatiskt kommer att sluta 

vara kreativa och sluta skapa konstnärliga och litterära alster. Att upphovsrätten utvecklas mot 

ett håll som tillåter flera medier för att skapa verk och även flera rättssubjekt att skapa verk 

borde därför inte ses som ett problem. Utifrån ett annat perspektiv går det att tolka situationen 

på så sätt att detta kan faktiskt skapa mer incitament för de människor som faktiskt jobbar med 

konst och litteratur att försöka konkurrera131 med den artificiella intelligensen och utöka sina 

egna kreativa förmågor att skapa och framställa ännu mer komplicerade eller nyskapande 

konstnärliga och litterära alster. 

Upphovsrätt började i renässansens tid när kreativitet och uttryck för den i olika former 

värderades som högst. Det ledde till att lagen prioriterade upphovspersonens rätt. Världen 

fortsatte att utvecklas och moderniseras och plötsligt är vi i historien där ekonomiska intressen 

(kapitalism och kommersialisering) är en mycket tung faktor och även det ledande kugghjulet 

i samhället om man så vill. Utifrån ”Monkey selfie”-fallet verkar det verkar vara de ekonomiska 

 
130 Prop. 1960:17, s. 41. 
131 Det ska dock poängteras att, även fast konst och litteratur till stor del är kommersialiserat, är inte de flesta 

människors syften att skapa konst och litteratur för ekonomisk vinning – snarare för att gestalta sina talanger och 

kreativitet för egen personlig ”intellektuell vinning”. Detta talar därför också till att artificiell intelligens som 

upphovsperson inte blir ett problem.  
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intressena som inte tillåter att apan får upphovsrätt. Det påvisar även att vem som är en 

upphovsperson också bara är en rättspolitisk fråga. Därav, som det ser ut just nu, är det kanske 

inte riktigt tydligt hur artificiell intelligens skulle gynna ekonomin med en rättssubjektstatus 

och det är kanske därför som skepsisen mot den idén är så stor. Med det sagt kan världen ändå 

lyckas skapa sätt som gynnar ekonomin med artificiell intelligens som ett rättssubjekt. Därför 

går det att säga att artificiell intelligens som ett rättsligt subjekt lär nog vara en mer rättspolitisk 

fråga än en ”andlig” fråga. Det är därför mer eller mindre bara en tidsfråga, beroende på hur 

den globala världen utvecklas och åt vilka håll politiken blåser, innan det blir tydligt hur 

artificiell intelligens kommer att kunna gynna ekonomin, iklädd som ett rättssubjekt, i 

upphovsrättsligt hänseende. 
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