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ElektronikBranschen välkomnar tillkännagivande om
privatkopieringsersättning
Samtliga partier i riksdagen uppmanade i dag regeringen att tillsätta en utredning med
syftet att ersätta det nuvarande regelverket för privatkopieringsersättning med ett mer
ändamålsenligt system. Enligt riksdagen bör ersättningen i det nya systemet baseras på
den privatkopiering som faktiskt förekommer. Utredningen bör också beakta
möjligheten att införa ett system där staten har det övergripande ansvaret.
ElektronikBranschen välkomnar tillkännagivandet och menar att utgångspunkten för
en kommande utredning måste vara att den nuvarande modellen för
privatkopieringsersättning avskaffas.
–

Dagens besked är välkommet. ElektronikBranschen har länge efterlyst en översyn av dagens
privatkopieringsersättning som är helt ur fas med hur svenskarna idag konsumerar media. Flera
undersökningar bekräftar att privatkopieringen i Sverige i princip upphört. Med nuvarande
lagstiftning tvingas konsumenterna betala dubbelt, dessutom för något de allra flesta inte ens gör,
säger Klas Elm.

–

Regeringen bör skyndsamt tillsätta en utredning där utgångspunkten måste vara att nuvarande
ersättningsmodell avskaffas. Konsumenter kopierar inte längre musik, film och TV eftersom de
kan ta del av sådant innehåll genom lagliga streamingtjänster och andra betaltjänster där
upphovsrättsinnehavarna får ersättning, säger Klas Elm.

ElektronikBranschen efterfrågar ett kompensationssystem som är hållbart över tid.
–

Vi anser att upphovsrättsinnehavarna ska få en rimlig ersättning för den skada de eventuellt
fortfarande lider, men det måste ske via en modell som är förutsägbar och stabil, säger Klas Elm
och fortsätter; att som idag koppla avgiften till hur stort minne till exempel mobiltelefonen har är
en hopplöst förlegad tanke.

–

Här kan Sverige studera och inspireras av hur våra grannländer löst frågan. Ta Finland till
exempel, här införde man en ny modell 2015 som innebär att kompensationen sker via anslag i
statsbudgeten. Bedömningen i Finland var just att ökande streaming-tjänster gjorde det gamla
systemet ohållbart. Även Norge har ett sådant system. Också i Danmark pågår för närvarande en
omläggning av ersättningssystemet. Sverige ligger efter våra grannländer. Om regeringen menar
allvar med att Sverige ska bli bäst på att ta tillvara digitaliseringens möjligheter är det dags att
agera, avslutar Klas Elm.

För ytterligare information kontakta:
Klas Elm
VD för ElektronikBranschen
070 – 458 01 08

Fakta:
Om dagens privatkopieringsersättning
Privatkopieringsersättning syftar till att ersätta upphovsmän för den ekonomiska skada de lider av att
privatpersoner på laglig väg kopierar deras verk. Ersättningen är kopplad till en produkts
lagringskapacitet och enligt upphovsrättslagen, lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och
konstnärliga verk, ska den tas ut på anordningar som är ”särskilt ägnade” för privatkopiering av ljud
och rörliga bilder. Läs mer under kapital 2a, rätt till särskild ersättning.
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1960729om-upphovsratt-till-litterara-och_sfs-1960-729
Näringsutskottets betänkande
För betänkandet i sin helhet, se https://data.riksdagen.se/fil/0595973D-44BD-4FCB-9B0C59ABC1153083
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