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Sammanfattning 

Syftet med upphovsrätten är att främja nyskapande och att erbjuda upphovsmän en möjlighet 

att få ersättning för sina upphovsrättsskyddade verk. Samtidigt finns det ett intresse från 

allmänhetens sida att kunna ta del av dessa verk och utnyttja dem. Det gäller således att hitta 

en balans mellan allmänhetens och upphovsmannens intresse, varför inskränkningarna i 2 kap. 

URL har införts. Denna uppsats behandlar inskränkningen i 23 § 1 st. 3 p. URL enligt vilken 

tidningar och tidskrifter har en rätt att publicera fotografier utan tillstånd från fotografen i 

samband med en redogörelse för en dagshändelse om det sker i enlighet med god sed och är 

motiverat av ändamålet.  

På grund av den tekniska och digitala utvecklingen har den digitala miljön förändrats mycket 

under de senaste åren. Sättet att skapa, distribuera och använda verk har påverkats och 

användandet av fotografier har ökat märkbart. När inskränkningen infördes var endast tidningar 

i analog form aktuella medan tidningar i digital form nu har tagit över. Även om lagen är 

teknikneutral är det inte alltid klart hur inskränkningens rekvisit ska tolkas med hänsyn till den 

digitala miljön och många frågor anses oklara. I oktober 2018 meddelade Patent- och 

marknadsöverdomstolen dom i mål PMT 722–17 (DN-målet), vari huvudfrågorna var om 

fotografierna i målet hade återgetts i samband med en dagshändelse och om Dagens Nyheter 

hade rätt att publicera fotografierna på sin webbplats och på sitt Twitterkonto. Syftet med 

framställningen har varit att analysera rättsläget när det kommer till inskränkningen i 23 § 1 st. 

3 p. URL och att undersöka vilka rättsliga effekter DN-målet haft.  

Vad gäller inskränkningen kan konstateras att den gäller för publicering såväl analogt som 

digitalt. För att inskränkningen ska vara tillämplig på webbplatser och konton på sociala medier 

måste emellertid en stark koppling mellan den tryckta tidningen och informationsdatabasen 

föreligga. DN-målet har medfört en långtgående rätt för medier att publicera fotografier utan 

tillstånd i samband med en redogörelse för en dagshändelse eftersom Patent- och 

marknadsöverdomstolen tillät publicering av fotografier som inte hade ett självklart och direkt 

samband med dagshändelsen. En långtgående rätt kan anses strida mot upphovsrättens syfte 

och vara en för stor begränsning i fotografens ensamrätt enligt 49 a § URL. Att fotografier 

dessutom får publiceras utan att fotografen får någon ersättning för återgivandet torde åtgärdas. 

Hur en sådan ersättning ska ges är inte helt klart, en möjlighet skulle emellertid vara en generell 

avtalslicens.  
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Abstract 

The purpose of copyright law is to promote innovation and to offer authors an opportunity to 

receive compensation for their copyrighted works. At the same time, there is an interest from 

the public to be able to access these works and use them. It is, therefore, a question of finding 

a balance between the public and the authors’ interests, which is why the limitations in the 

second chapter in URL have been introduced. This thesis deals with the limitation in 23 § 1 p. 

3 p. URL which regulates newspapers’ and magazines’ rights to publish photographs without 

permission in connection with the reporting of current events if it is done in accordance with 

good practice and is justified by the purpose.  

Due to technical and digital developments, the digital environment has changed a lot in recent 

years. The way to create, distribute and use works has been affected. Even the use of 

photographs has increased noticeably. When the limitation was introduced, there was only 

printed newspapers while digital newspapers now have become more popular. Even though the 

law does not distinguish printed and digital newspapers, it is not always clear how the limitation 

should be interpreted with regards to the digital environment. Therefore, many issues are 

considered to be unclear. In October 2018 the Patent and Market Court of Appeal announced 

their judgement in case PMT 722–17 (DN-case), where the main questions were whether the 

photographs had been reproduced in connection with the reporting of a current event and 

whether Dagens Nyheter had the right to publish the photographs on their website and Twitter 

account. The purpose of this thesis has been to analyse the legal situation regarding the 

limitation and to investigate the legal effects of the DN-case. 

Regarding the limitation, it can be stated that it applies to both analogue and digital publishing. 

However, in order for the limitation to apply to websites and social media accounts, they have 

to have a strong connection to the printed newspaper. The DN-case has led to an advanced right 

for media to publish photographs without permission when reporting current events. A right 

that is so advanced can be considered contrary to the purpose of copyright law and to be too 

restrictive in the photographers’ exclusive right according to 49 a § URL. The fact that 

photographs may also be published without the photographer receiving any kind of 

compensation should be fixed. How the compensation should be given is not clear, however, a 

possibility could be a general license agreement.  
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 

I svensk rätt är upphovsrätten en grundlagsskyddad rättighet som innebär att författare, 

konstnärer och fotografer har ensamrätt till sina verk.1 Upphovsrätten regleras mer utförligt i 

lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL). Enligt 1 § URL har 

den som skapat ett litterärt eller konstnärligt verk upphovsrätt till verket. Skydd ges för 

exempelvis fotografiska verk eller annat alster av bildkonst som en person skapat.2 Även den 

som framställt en fotografisk bild3, dvs. ”en bild som framställts genom fotografi eller därmed 

jämförligt förfarande”4, har skydd enligt lagen.5 Fotorätten6 placeras in bland de närstående 

rättigheterna och regleras i 49 a § URL. 

Det som skyddas genom fotorätten är den fotografiska bilden en person tagit. Även en 

fotografisk bild som framställs på ett sätt som kan jämföras med ett fotografi åtnjuter skydd, 

det kan exempelvis vara fråga om en stillbild som tagits ur en videoinspelning.7 Den som 

framställt den fotografiska bilden har en uteslutande rätt, dvs. en ensamrätt att framställa 

exemplar av bilden och göra den allmänt tillgänglig.8 Ensamrätten är emellertid inte 

undantagslös och i lagen finns särskilda inskränkande bestämmelser.9 En inskränkning som 

föreligger är att ”[o]ffentliggjorda konstverk får återges i en tidning eller tidskrift i samband 

med en redogörelse för en dagshändelse, dock inte om verket har skapats för att återges i en 

sådan publikation”.10 För att undantaget ska vara tillämpligt krävs att vissa rekvisit är uppfyllda. 

Fotografiet måste vara offentliggjort, återgivandet måste ske i en tidning eller tidskrift, det 

måste vara fråga om en redogörelse för en dagshändelse och återgivandet måste ske i enlighet 

med god sed och vara motiverat av ändamålet.11 Som det är nu får fotografen ingen ersättning 

när dennes fotografier används när inskränkningen tillämpas.  

                                                 
1 2 kap. 16 § Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform. 
2 1 § 1 st. 5 p. URL. 
3 När enbart begreppet fotografi används framöver är det fråga om en fotografisk bild. 
4 Prop. 1993/94:109, Fotografirättens integration i upphovsrättslagen, s. 22. 
5 Ibid. 
6 Med fotorätt menas rättigheterna som fotografiska bilder har. 
7 49 a § 2 st. URL, se även Bernitz, Ulf, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, Fjortonde upplagan, Jure, 

Stockholm, 2017, s. 123. 
8 2 § 1 st. och 49 a § 1 st. URL. 
9 2 kap. URL. 
10 23 § 1 st. 3 p. URL. 
11 23 § 1–2 st. URL. 
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Fotorätten och den medföljande ensamrätten prövades i DN-målet12. I målet hade Dagens 

Nyheter (DN) på sin webbplats publicerat en artikel vari det återgavs tio fotografier som Sara 

Skyttedal hade tagit i samband med en resa till Israel. Fotografier hade tagits på bland annat 

Skyttedal själv och Ebba Busch Thor. Fotografierna hade Skyttedal publicerat på sin privata 

Facebooksida. Samma dag som DN publicerade fotografierna på sin webbplats publicerades 

även fem av fotografierna på DN:s Twitterkonto. Skyttedal ansåg att DN olovligen använt 

hennes fotografier och krävde därmed ersättning.13 DN menade i sin tur att det var tillåtet att 

publicera fotografierna med motiveringen att fotografierna var offentliggjorda och 

publiceringen skedde i en tidning i samband med en redogörelse för en dagshändelse i och med 

att Ebba Busch Thor var partiledarkandidat för Kristdemokraterna när fotografierna 

publicerades.14 Det som domstolen i målet skulle bedöma var dels att DN på sin webbplats 

återgett tio fotografier från en resa till Israel, dels att fem av fotografierna även publicerades på 

DN:s Twitterkonto. Den avgörande frågan i målet var om DN hade rätt att publicera 

fotografierna med stöd av 23 § 1 st. 3 p. URL enligt vilken tidningar har rätt att publicera andras 

fotografier om det görs i samband med en aktuell dagshändelse.15 När inskränkningen infördes 

var det inte någon annan distributionsform förutom tidningar och tidskrifter i pappersform som 

var aktuell.16 På grund av den digitala utvecklingen och den stora roll sociala medier spelar idag 

finns det fler frågor som kan uppstå jämfört med förut. Det är exempelvis inte längre helt klart 

vad som menas med en tidning. 

Målet avgjordes först i Patent- och marknadsdomstolen (PMD) där domen blev att DN var 

ersättningsskyldig för det olovliga brukandet av sex av fotografierna.17 Domen överklagades 

av båda parterna och målet prövades senare i Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD). 

PMÖD ansåg att det enligt URL och EU-rätt är tillåtet att, under vissa förutsättningar, återge 

fotografiska bilder i en tidning om det sker i samband med rapportering av en aktuell händelse 

och upphävde därmed den tidigare domen. PMÖD:s domslut blev att DN hade rätt att publicera 

alla tio fotografier.18 Domen i DN-målet kan anses ge en ganska långtgående rätt för tidningar 

att använda fotografier utan tillåtelse, varför frågan kan ställas om det vore önskvärt att 

                                                 
12 Stockholms Tingsrätt, Patent- och marknadsdomstolen, mål PMT 8915–15, dom 2016-12-22, och Svea 

Hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen, mål PMT 722–17, dom 2018-10-05. 
13 Mål PMT 8915–15, PMD i DN-målet, s. 2. 
14 Ibid., s. 6. 
15 Mål PMT 722–17, PMÖD i DN-målet, s. 6 och mål PMT 8915–15, PMD i DN-målet, s. 12. 
16 Olin, Anders, Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 23 §, Lexino 2017-12-30, p. 

2.4. 
17 Mål PMT 8915–15, PMD i DN-målet, s. 1 och 25. 
18 Mål PMT 722–17, PMÖD i DN-målet, s. 19. 
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fotografer får en ersättning när tidningar använder deras fotografier. Det som måste tas i 

beaktande är balansen mellan upphovsmannens intresse av att ha kontroll över förfoganden 

respektive mediernas möjlighet att rapportera om nyhetshändelser. 

1.2 Problemformulering  

• Vad omfattas av inskränkningen i 23 § 1 st. 3 p. URL i dagsläget med hänsyn till den 

digitala utvecklingen? 

• Hur har domen i DN-målet påverkat rättsläget och vilka rättsliga effekter har den 

medfört? 

1.3 Syfte  

Syftet med uppsatsen är att utreda när inskränkningen i 23 § 1 st. 3 p. URL kan tillämpas i 

dagsläget mot bakgrund av den digitala utvecklingen. Vidare är syftet att analysera DN-målet 

och undersöka om rättsläget har påverkats av domen och i sådant fall på vilket sätt. Uppsatsen 

är främst riktad till jurister och juridikstuderande eftersom det krävs kunskap inom juridik, 

främst upphovsrätt, för att förstå uppsatsens innehåll. 

1.4 Metod och material 

För att besvara uppsatsens frågeställningar tillämpas en EU-rättslig metod vid tolkning av EU-

rätt och en rättsdogmatisk metod vid tolkning av svensk rätt. EU-rätt har direkt verkan i Sverige 

varför den, i händelse av konflikt, har företräde framför svensk rätt.19 Denna företrädesprincip 

slogs för första gången fast i målet Costa mot E.N.E.L.20 Upphovsrätten baseras på flera EU-

direktiv och det föreligger en viss harmonisering på området.21 Direktiven är bindande för 

medlemsstaterna, vilket innebär att medlemsstaterna måste anpassa sin immaterialrättsliga 

lagstiftning så att den överensstämmer med EU-rätten.22 Eftersom det föreligger en viss 

harmonisering måste svenska domstolar i sina domar göra en direktivkonform tolkning. 

Direktivkonform tolkning innebär att svensk rätt måste tolkas i enlighet med direktivens 

ordalydelse och syfte. Alltför vidsträckta tolkningar eller tolkningar mot den svenska 

                                                 
19 Reichel, Jane, EU-rättslig metod, ur Nääv, Maria & Zamboni, Mauro (red.), Juridisk metodlära, Andra 

upplagan, Studentlitteratur, Lund, 2018, s. 111, se även Olsson, Henry, Copyright: svensk och internationell 

upphovsrätt, Nionde, [omarb.] upplagan, Norstedts juridik, Stockholm, 2015, s. 38. 
20 Dom av den 15 juli 1964, Costa mot E.N.E.L., C-6/64, ECLI:EU:C:1964:66, s. 218.  
21 Olsson, Copyright, 2015, s. 37 f. 
22 Ibid., s. 368 ff. 
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bestämmelsens ordalydelse kan emellertid strida mot kravet på rättssäkerhet, vilket innebär att 

det föreligger en gräns för den direktivkonforma tolkningen.23  

Normhierarkin i EU-rätten skiljer sig från den i svensk rätt. Rättskällor delas in i primärrätt24, 

sekundärrätt25, EU-domstolens praxis och doktrin.26 Utöver dessa finns även icke bindande 

normgivning, dvs. soft law, som består av exempelvis rekommendationer, yttranden etc.27 Även 

om soft law inte är bindande har EU-domstolen i ett flertal mål28 fastställt att den typen av 

rättskälla kan anses vara betydelsefull och kan tillämpas vid tolkning av EU-rätt.29 I EU-rätt är 

förarbeten ofta kortfattade och de tillmäts ingen större betydelse. EU:s rättsakter innehåller 

dock en omfattande ingress vari deras syfte beskrivs.30 

För att fastställa rättsläget vad gäller inskränkningen i 23 § 1 st. 3 p. URL har den 

rättsdogmatiska metoden tillämpats eftersom metodens uppgift är att beskriva, fastställa och 

systematisera gällande rätt, de lege lata.31 Det görs genom att tillämpa de allmänt accepterade 

rättskällorna.32 Rättskällorna i uppsatsen behandlas enligt rättskälleläran, vilken handlar om 

vilka rättskällorna är och hierarkin dem emellan.33 I svensk rätt är rättskällehierarkin den 

följande: 1) lagar och andra författningar, 2) rättspraxis, 3) lagförarbeten samt 4) sedvana och 

doktrin.34 Var och en av rättskällorna i normhierarkin har en formell auktoritet. Vissa har dock 

en mer klar position än andra, exempelvis lagar har en mer klar position än doktrin.35 De 

rättskällor som väger tyngst i den juridiska argumentationen är lagar, prejudikat och förarbeten. 

De anses fungera som juridiska auktoritetsskäl och intar därmed en särställning i förhållande 

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

Andra, [omarb.] upplagan, Norstedts juridik, Stockholm, 2011, s. 189, se även Olsson, Copyright, 2015, s. 38. 
24 Unionsfördraget, Funktionsfördraget, Rättighetsstadgan och allmänna rättsprinciper. 
25 Förordningar, direktiv, beslut, delegerade akter och genomförandeakter. 
26 Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, Sjätte upplagan, Norstedts juridik, Stockholm, 

2018, s. 184 ff. 
27 Hettne & Otken Eriksson (red.), EU-rättslig metod, s. 40 ff. 
28 Se exempelvis Dom av den 30 januari 1974, Louwage mot kommissionen, C-148/73, ECLI:EU:C:1974:7. 
29 Hettne & Otken Eriksson (red.), EU-rättslig metod, s. 46 ff., se även Reichel, EU-rättslig metod, ur Nääv & 

Zamboni, Juridisk metodlära, s. 127 f. 
30 Lehrberg, Bert, Praktisk juridisk metod, Sjunde [uppd. och omarb.] upplagan, Iusté, Uppsala, 2014, s. 146. 
31 Olsen, Lena, Rättsvetenskapliga perspektiv, SvJT 2004, s. 111, se även Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för 

uppsatsförfattare: Ämne, material, metod och argumentation, Fjärde upplagan, Norstedts juridik, Stockholm, 

2018, s. 49. 
32 Kleineman, Jan, Rättsdogmatisk metod, ur Nääv & Zamboni (red.), Juridisk metodlära, s. 21. 
33 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 45. 
34 Bernitz, Ulf (red.), Finna rätt: juristens källmaterial och arbetsmetoder, Fjortonde upplagan, Wolters Kluwer, 

Stockholm, 2017, s. 30 ff. 
35 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 46. 
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till andra rättskällor.36 Aleksander Peczenik delar även in rättskällor i rättskällor som ska37, 

bör38 och får39 beaktas som auktoritetsskäl i en juridisk argumentation. De som ska beaktas är 

bindande och är överordnade de två andra kategorierna.40 Doktrin, som ligger längst ner i 

normhierarkin och som enligt Peczenik bara får beaktas som auktoritetsskäl, uppnår sin 

auktoritet genom kvalitén i författarens argumentation.41  

Den rättsdogmatiska metoden erbjuder en metodisk genomgång av relevanta rättskällor för att 

utreda och förtydliga gällande rätt. Eftersom rättsläget inte är helt klart vad gäller 

inskränkningen i 23 § 1 st. 3 p. URL på grund av den digitala utvecklingen och sociala mediers 

roll i dagens samhälle är den rättsdogmatiska metoden bäst lämpad för att besvara uppsatsens 

frågeställningar. Den EU-rättsliga metoden fungerar som ett bra komplement till den 

rättsdogmatiska eftersom upphovsrätten till viss del är harmoniserad och EU-rätt därmed har 

haft en stor påverkan på upphovsrätt. 

Frågeställningarna i uppsatsen undersöks med hjälp av källor med olika rättskällevärde. De 

källor som används är emellertid motiverade eftersom de får, bör och ska beaktas enligt 

Peczenik. Källor med högre rättskällevärde har, om möjligt, prioriterats framför källor av lägre 

värde. Vad gäller EU-rätt är framförallt Infosocdirektivet42 av stor vikt för uppsatsen eftersom 

den innehåller regler för modernisering av upphovsrätten i den digitala omgivningen och det är 

den som haft störst påverkan på den aktuella inskränkningen. Även ingressen till 

Infosocdirektivet studeras på grund av att den beskriver syftet bakom direktivet samt belyser 

bestämmelserna i artiklarna och ger utlåtanden om hur artiklarna ska tolkas och tillämpas.43 

Vad gäller EU-rättslig praxis är det främst Painer-domen44 som är av betydelse eftersom 

domstolarna i DN-målet tog stöd av domen i sina domskäl. 

När det kommer till svensk rätt undersöks frågeställningarna med stöd av URL och dess 

förarbeten, men även med hjälp av rättspraxis från PMÖD och underrättspraxis. Den praxis 

som analyseras berör gränsdragningen mellan tillåten och otillåten användning av en annan 

                                                 
36 Peczenik, Aleksander, Juridikens teori och metod: en introduktion till allmän rättslära, Första upplagan, 

Fritze, Stockholm, 1995, s. 31. 
37 Lagar, andra föreskrifter och sedvanerättsliga föreskrifter. 
38 Prejudikat och förarbeten. 
39 Domar som inte utgör prejudikat, institutionella rekommendationer, rättsvetenskaplig litteratur etc. 
40 Peczenik, Juridikens teori och metod, s. 35 f.  
41 Ibid., s. 42, se även Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 46. 
42 Direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående 

rättigheter i informationssamhället. 
43 Olsson, Copyright, 2015, s. 375. 
44 Dom av den 7 mars 2013, Painer, C-145/10, ECLI:EU:C:2013:138.  
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persons fotografier i enlighet med inskränkningen i 23 § 1 st. 3 p. URL. DN-målet tillmäts störst 

vikt på grund av att det är den senaste domen som behandlar inskränkningen. Vad gäller 

inskränkningen finns inte mycket rättspraxis, varför de flesta av målen som berör 

inskränkningen har redogjorts för. Upphovsrätt är ett område med en omfattande doktrin varför 

det i uppsatsen används doktrin för att beskriva upphovsrätten i allmänhet, för att ge en 

förståelse för upphovsrättsområdet. Slutligen används lagkommentarer för att få en bättre 

förståelse för URL. Även om lagkommentarer utgör en källa av lägre värde, fungerar de som 

ett bra komplement till lagtexten eftersom de har som mål att ge svar på frågor som kan 

uppkomma vid tillämpning av lagen.45  

1.5 Avgränsningar  

Denna uppsats behandlar fotorätten i 49 a § URL varför avgränsning görs från de övriga 

närstående rättigheterna i 5 kap. URL och från bestämmelsen om fotografiska verk i 1 § URL 

1 st. 5 p. URL. En redogörelse för skillnaden mellan fotografisk bild och fotografiskt verk 

kommer emellertid att göras så att läsaren kan avskilja begreppen och de medföljande 

rättigheterna från varandra. Avgränsning görs även till lokutionen ”i en tidning eller tidskrift i 

samband med en redogörelse för en dagshändelse […]” i 23 § 1 st. 3 p. URL eftersom hela 

uppsatsen baserar sig på den. Lokutionen ”[…] dock inte om verket har skapats för att återges 

i en sådan publikation” i 23 § 1 st. 3 p. URL bortses ifrån eftersom det, vad gäller sådana typer 

av verk, inte råder något tvivel om fotografierna får publiceras eller inte. 

En kort beskrivning av 2 kap. URL kommer att ske för att läsaren ska få en inblick i systemet, 

dock kommer de andra inskränkningarna som tas upp där inte att beskrivas ytterligare eller 

analyseras. Om en annan inskränkning redogörs för sker det enbart för att belysa 

inskränkningen i 23 § URL. Utöver det sker en avgränsning till EU-rätt och svensk rätt.  

1.6 Disposition 

I kapitel två presenteras upphovsrätten och närstående rättigheter för att ge en övergripande bild 

av rättsområdet. Det ges även en kort inblick i hur upphovsrätten regleras internationellt. 

Slutligen ges en beskrivning av Infosocdirektivet och Painer-domen som bedömts utifrån 

direktivet. Kapitel tre börjar med en genomgång av fotorätten i 49 a § URL och vilka rättigheter 

som är anknutna till den. Skillnaden mellan fotografiska bilder och fotografiska verk framställs 

                                                 
45 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s. 207. 
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även. I kapitel 4 beskrivs inskränkningen och dess rekvisit utförligt. Kapitlet slutar med en 

genomgång av relevant rättspraxis. DN-målet, som är den viktigaste men även den senaste 

domen, presenteras i form av omständigheter, parternas grunder och slutligen PMD:s och 

PMÖD:s domskäl och domslut. Utöver DN-målet sker en kort redogörelse av övrig relevant 

rättspraxis. I uppsatsens sista kapitel, kapitel 5, sammanfattas de slutsatser som löpande kommit 

fram i uppsatsen.  
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2. Upphovsrätt och närstående rättigheter 

2.1 Allmänt 

Författare, konstnärer och fotografer har en grundlagsstadgad rätt till sina verk.46 Upphovsrätten 

delas in i traditionell upphovsrätt47 och närstående rättigheter48. Enligt 1 § URL har den som 

skapat ett litterärt eller konstnärligt verk upphovsrätt till det.49 En uppräkning av vad som ska 

räknas som ett litterärt eller konstnärligt verk finns i bestämmelsen. Det upphovsrättsliga 

skyddet uppkommer omedelbart när verket skapas, det krävs alltså ingen registrering, till 

skillnad från vad som gäller för många andra immaterialrättsliga skydd.50 Det som krävs för att 

verket ska få upphovsrättsligt skydd är att den uppnår verkshöjd. Med verkshöjd menas att 

verket måste uppnå kravet på originalitet och ha en individuell särprägel samt nå en viss 

självständighet. Verkshöjden ska inte bedömas enligt någon litterär eller konstnärlig värdering 

av verket, inte heller spelar syftet för verkets skapande någon roll för om skydd föreligger eller 

inte. I Sverige föreligger ett tämligen lågt krav för verkshöjd vilket uttrycktes i NJA 1990 s. 

499 där teckningar av turistattraktioner på en plastpåse med en karta över Gotland ansågs ha 

upphovsrättsligt skydd. I grunden kan upphovsrätten anses vara ett formskydd som enbart ger 

skydd för den speciella utformningen av ett verk, vilket medför att skydd inte ges för fakta eller 

idéer. Frågan om ett verk har uppnått verkshöjd får avgöras med hänsyn till omständigheterna 

i varje enskilt fall.51 Verket behöver emellertid inte vara färdigställt för att skydd ska fås, vilket 

innebär att verk som skapas i omgångar kan få skydd så fort de framstår som verk enligt lagen.52 

I Infopaq International-målet53 fastställdes att delar av verk ska åtnjuta upphovsrättsligt skydd 

om de bidrar till originaliteten i verket som helhet.54 

Den svenska upphovsrätten uppkom genom 1810 års tryckfrihetsförordning, vari det stadgades 

att ”Hwarje Skrift vare Författarens eller dess lagliga rätts Innehafwares egendom”.55 

Stadgandet medförde en tidsobegränsad ensamrätt för skaparen av verket. Sedan denna första 

                                                 
46 2 kap. 16 § RF. 
47 1 kap. URL. 
48 5 kap. URL. 
49 1 § URL. 
50 Bernitz, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, 2017, s. 35. 
51 Olsson, Henry & Rosén, Jan, Upphovsrättslagstiftningen: en kommentar, Fjärde, [rev.] upplagan, Wolters 

Kluwer, Stockholm, 2016, s. 40 ff., se även Olsson, Copyright, 2015, s. 55 ff.  
52 Levin, Marianne, Lärobok i immaterialrätt: upphovsrätt, patenträtt, mönsterrätt, känneteckensrätt i Sverige, 

EU och internationellt, Elfte upplagan, Wolters Kluwer, Stockholm, 2017, s. 73. 
53 Dom av den 16 juli 2009, Infopaq International, C-5/08, ECLI:EU:C:2009:465. 
54 C-5/08 Infopaq International, p. 38. 
55 1 § 8 st. 1810 års tryckfrihetsförordning.  
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lag infördes har mycket hänt inom upphovsrätten. Arbetet med URL och den numera upphävda 

lag (1960:730) om rätt till fotografisk bild (FotoL) startade på 1930-talet, utmynnade senare i 

SOU 1956:2556 och prop. 1960:1757, och infördes i början av 1960-talet. Sedan dess har det 

skett flera betydande ändringar i URL.58 Den svenska upphovsrättslagstiftningen har påverkats 

stort av det nordiska samarbetet på området.59 De största ändringarna som gjorts har dock skett 

på grund av EU-rättens inverkan. De två viktigaste direktiven är Infosocdirektivet och 

Sanktionsdirektivet60.61 

När upphovsrätten först introducerades var syftet att de enskilda upphovsmännen skulle ges 

skydd till sina litterära eller konstnärliga verk. Sedan dess har systemet utvecklats och 

ensamrätten har blivit allt mer utvidgad, framförallt på grund av den tekniska utvecklingen 

inom kultur-, media- och informationsområdena. Upphovsrätten har även kommit att innefatta 

exempelvis databaser och datorprogram men även upptagningar av rörliga bilder och 

fotografer. Rättsområdet kan sägas ha blivit allt mer industriellt. Även möjligheterna att ingripa 

vid intrång i upphovsrätt eller närstående rättigheter har utvidgats, särskilt när det kommer till 

intrång i den digitala miljön.62  

2.2 Internationell reglering 

Att en person anses vara upphovsman till ett verk och därmed åtnjuter skydd innebär inte att 

skydd också föreligger i andra länder. Skydd enligt URL ges exempelvis bara för verk av 

svenska upphovsmän och för verk som först har utgetts i Sverige.63 För att möjliggöra att skydd 

kan ges över nationsgränser och till andra länders medborgare har flera internationella 

överenskommelser, i form av konventioner, ingåtts.64 I URL finns en regel enligt vilken 

”[r]egeringen får, under förutsättning av ömsesidighet eller om det följer av ett sådant avtal med 

en främmande stat eller en mellanfolklig organisation som riksdagen godkänt, meddela 

föreskrifter om denna lags tillämpning med avseende på andra länder”.65  

                                                 
56 SOU 1956:25, Upphovsmannarätt till litterära och konstnärliga verk. 
57 Prop. 1960:17, Kungl. Maj:ts proposition nr 17 år 1960. 
58 Bernitz, Ulf, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens: [upphovsrätt, patent, mönster, varumärken, namn, 

firma, otillbörlig konkurrens], Trettonde, [omarb.] upplagan, Jure, Stockholm, 2013, s. 39 f. 
59 Olsson, Copyright, 2015, s. 37. 
60 Direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter. 
61 Bernitz, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, 2013, s. 41. 
62 Olsson, Copyright, 2015, s. 26 f. 
63 60 § 1 st. URL. 
64 Bernitz, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, 2013 s. 44. 
65 62 § URL. 
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Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk (Bernkonventionen) anses vara 

den viktigaste konventionen på grund av att den utgör grunden för TRIPS-avtalet66 inom World 

Trade Organization (WTO).67 Bernkonventionen förvaltas av World Intellectual Property 

Organization (WIPO) vars uppgift, enligt Bernkonventionen 1886, är att skydda upphovsrätten 

till litterära och konstnärliga verk.68 Konventionen har i dagsläget 176 anslutna länder.69 

Bernkonventionen har gett den grundläggande strukturen för det internationella 

upphovsrättsskyddet och ger ett omfattande och detaljreglerat skydd till upphovsmän och deras 

alster. Konventionens huvudprincip är att ett land som anslutit sig till konventionen måste ge 

skydd åt verk från andra anslutna länder.70 För att få skydd måste upphovsmannen vara 

medborgare i konventionslandet eller vara bosatt där.71 Skyddet gäller för litterära och 

konstnärliga verk, vilka definieras som varje alster på det litterära, vetenskapliga och 

konstnärliga området.72 Skyddet får inte vara föremål för någon slags formalitet, det ska alltså 

uppkomma formlöst och vid verkets tillkomst.73 Upphovsmän från de anslutna länderna ska 

behandlas på samma sätt som upphovsmän i det egna landet, dvs. nationell behandling ska 

ges.74 Vidare gäller principen om minimirättigheter, dvs. skyddet för de utländska 

upphovsmännen får inte understiga de rättigheter som föreskrivs i konventionen.75 

Konventionen medför både en ekonomisk rätt och en ideell rätt76 för upphovsmän och 

skyddstiden är i normalfallet 50 år från utgången av det år upphovsmannen avled.77 

TRIPS-avtalet medförde en sammanhängande immaterialrättslig skyddsordning med global 

omfattning som innehåller regler som ställer krav på utformningen av medlemsstaternas 

immaterialrättsliga skydd. Medlemsstaterna måste ha den skyddsnivå som föreskrivs i 

Bernkonventionen och dess uppdaterade version.78 Sverige har anslutit sig till konventionen, 

                                                 
66 Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. 
67 Världskonventionen om upphovsrätt är en annan viktig konvention. Konventionen ställer lägre krav på 

skyddet som de anslutna staterna måste ge och dessutom kan vissa formaliteter krävas för att skydd ska fås. 

Konventionen har emellertid inte längre en praktisk betydelse sedan TRIPS-avtalet trädde i kraft eftersom avtalet 

har en större räckvidd än konventionen, se Olsson, Copyright, 2015, s. 357 och Bernitz, Immaterialrätt och 

otillbörlig konkurrens, 2013, s. 44. 
68 Olsson, Henry, Copyright: svensk och internationell upphovsrätt, Tionde upplagan, Norstedts juridik, 

Stockholm, 2018, s. 386, se även Nationalencyklopedin, WIPO, https://www-ne-

se.e.bibl.liu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/wipo, (hämtad 2019-02-22).  
69 WIPO, https://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=15 (hämtad 2019-02-13). 
70 Olsson, Copyright, 2015, s. 357 ff. 
71 Art. 3, p. 1–2 Bernkonventionen. 
72 Art. 1–2 Bernkonventionen. 
73 Art. 5 p. 2 Bernkonventionen. 
74 Art. 5 p. 1 Bernkonventionen. 
75 Olsson, Copyright, 2015, s. 359. 
76 Art. 6bis Bernkonventionen. 
77 Art. 7 Bernkonventionen. 
78 Bernitz, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, 2013, s. 15. 
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vilket innebär att svenska verk har skydd i alla de länder som ingår i konventionen och alla verk 

i de länderna har skydd i Sverige.79 

2.3 EU-rättslig reglering 

2.3.1 Infosocdirektivet 

Infosocdirektivet antogs med stöd av artikel 47.2, artikel 55, artikel 95 och artikel 251 i 

Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (EG-fördraget) enligt vilka hinder mot 

den fria rörligheten av varor och tjänster inom den inre marknaden ska undanröjas genom 

harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning.80 Direktivets syfte var att anpassa och 

komplettera den då gällande lagstiftningen om upphovsrätt och närstående rättigheter för att 

svara mot de nya utnyttjandeformerna i och med den tekniska utvecklingen.81 Om ingen 

harmonisering hade skett hade betydande skillnader i skyddet och i inskränkningar av den fria 

rörligheten uppkommit.82 En hög skyddsnivå var även viktig eftersom upphovsrätten och de 

närstående rättigheterna har en avgörande betydelse för det intellektuella skapandet.83 Slutligen 

var syftet att samordna och införliva bestämmelserna i WIPO-fördraget om upphovsrätt och 

WIPO-fördraget om framförande och fonogram.84 

Direktivet innehåller 15 artiklar med viktiga regler för modernisering av upphovsrätten i den 

digitala miljön. Utöver artiklarna finns även en ingress med 51 beaktandesatser. Ingressens 

uppgift är att belysa artiklarna och ge vägledning i hur de ska tolkas och tillämpas.85 De första 

fyra artiklarna behandlar de rättigheter som upphovsmän, utövande konstnärer, framställare av 

ljud- och bildupptagning samt radio- och TV-företag har. Rättigheterna kan anses innebära en 

mångfaldiganderätt, dvs. en rätt att framställa exemplar av ett upphovsrättsligt skyddat verk86, 

som även innefattar tillfälliga kopior.87 Vidare stadgas att upphovsmannen har en ensamrätt att 

överföra verket till allmänheten men även att göra andra alster tillgängliga för allmänheten. 

Upphovsmannen har en rätt att tillåta eller förbjuda varje överföring av verket till allmänheten, 

både på trådbunden och trådlös väg.88 Därutöver föreligger en spridningsrätt enligt vilken 

                                                 
79 Olsson, Copyright, 2015, s. 357. 
80 Skäl 1, Infosocdirektivet. 
81 Skäl 5, Infosocdirektivet. 
82 Skäl 6, Infosocdirektivet. 
83 Skäl 9, Infosocdirektivet. 
84 Skäl 15, Infosocdirektivet. 
85 Olsson, Copyright, 2015, s. 375. 
86 Art. 2 Infosocdirektivet. 
87 Art. 2 Infosocdirektivet. 
88 Art. 3 Infosocdirektivet. 
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upphovsmannen har en ensamrätt att tillåta eller förbjuda all slags spridning av verket till 

allmänheten inom gemenskapen.89 I artikel 5 finns en lista på undantag och inskränkningar som 

medlemsstaterna får införa. Inskränkning i mångfaldiganderätten är den enda obligatoriska 

inskränkningen, övriga inskränkningar anger endast gränserna för medlemsstaternas 

handlingsfrihet.90 Artikel 6–7 innehåller bestämmelser om tekniska åtgärder och information 

om rättighetsförvaltning medan de återstående artiklarna är av allmän karaktär. 91  

När Infosocdirektivet infördes i svensk rätt prövades de befintliga 

inskränkningsbestämmelserna i URL mot vad direktivet föreskrev. Prövningen innebar vissa 

justeringar och även borttagande av några inskränkningsbestämmelser. Vad gäller direktivets 

bestämmelser är de flesta relativt allmänt utformade, vilket har medfört en stor 

bestämmanderätt för den nationella lagstiftaren om hur bestämmelserna ska utformas. Det finns 

emellertid bestämmelser som är mer detaljerade. Medlemsstaterna har rätten att välja om de vill 

införa en bestämmelse, det innebär dock inte att medlemsstaterna även har en rätt att begränsa 

bestämmelsen.92 En skälig bedömning mellan rättsinnehavarnas rättigheter och intressen samt 

användarna av skyddade verk ska upprätthållas. Bestämmelserna om inskränkningar som redan 

fanns i de nationella lagarna var därmed tvungna att granskas med hänsyn till den elektroniska 

miljön. Om stora skillnader förekommer i undantagen och inskränkningarna i medlemsstaternas 

lagstiftning kan det ha en negativ inverkan på den inre marknaden för upphovsrätt och 

närstående rättigheter. Enligt direktivet skulle medlemsstaternas lagstiftning vara mer 

harmoniserad. Harmoniseringsgraden skulle emellertid vara beroende av vilka effekter 

undantagen och inskränkningarna kunde ha på den inre marknadens förmåga att fungera bra.93 

För fotorätten har inskränkningen i artikel 5.3.c den största betydelsen eftersom den utformade 

den motsvarande svenska bestämmelsen i URL. Artikeln lyder som följande: 

”Mångfaldigande av pressen, överföring till allmänheten eller tillgängliggörande av 

utgivna artiklar om aktuella ekonomiska, politiska eller religiösa ämnen eller av verk eller 

andra alster av liknande slag i radio- eller televisionssändningar om sådan användning inte 

är förenad med uttryckliga förbehåll och förutsatt att källan, inbegripet upphovsmannens 

namn, anges, eller användning av verk eller andra alster i samband med 

                                                 
89 Art. 4 Infosocdirektivet.  
90 Art. 5 Infosocdirektivet och Olsson, Copyright, 2015, s. 375. 
91 Art. 8–15 Infosocdirektivet. 
92 Olin, Anders, Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 11 §, Lexino 2017-12-30, p. 

3.3.1. 
93 Skäl 31, Infosocdirektivet. 
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nyhetsrapportering, i den utsträckning som är motiverad med hänsyn till 

informationssyftet och förutsatt att källan, inbegripet upphovsmannens namn, anges, om 

inte detta visar sig vara omöjligt.” 

2.3.2 Painer-domen 

Ett viktigt mål som avgjordes i enlighet med Infosocdirektivet är Painer-domen94. I målet 

begärdes ett förhandsavgörande gällande tolkningen av artikel 5.3.d, 5.3.e och 5.5 i 

Infosocdirektivet.95 Artiklarna reglerar citaträtten och användning i den allmänna säkerhetens 

intresse. Målet handlade om Eva-Maria Painer som sedan länge hade arbetat som 

frilansfotograf. I samband med sin verksamhet hade hon tagit fotografier av Natascha K. Det 

var hon själv som bestämde bakgrund, position och ansiktsuttryck samt hon som hanterade 

kameran och framkallade fotografierna. Fotografierna hade hon även försett med sitt namn, 

vilket gjordes på flera olika sätt. Fotografierna hon tog sålde hon vidare men hon överlät aldrig 

rättigheterna till dem och lät aldrig publicera dem utan sitt samtycke. Natascha K. som var med 

på fotografierna kidnappades och efterlystes av säkerhetsmyndigheterna varvid fotografierna 

användes. Efter Natascha K:s flykt publicerade svarandena fotografierna av Natascha K. i sina 

tidningar och på tidningarnas internetsidor. Tidningarna hävdade att de köpte fotografierna av 

en nyhetsagentur och att Painers namn inte fanns med på fotografierna. Flera av tidningarna 

publicerade även fotografier som hade bearbetats så att folket skulle få en bild av hur Natascha 

K. såg ut eftersom det inte fanns några nya fotografier på henne. Painer ansåg att tidningarna 

hade publicerat fotografierna utan hennes samtycke och utan att hennes namn angivits och 

lämnade därför en stämningsansökan och hävdade att svarandena omedelbart skulle upphöra 

med att återge och sprida fotografierna.96  

Den nationella domstolen begärde förhandsbesked från EU-domstolen och ställde ett antal 

tolkningsfrågor. En av frågorna ställdes för att få klarhet i om porträttfotografier kan vara 

upphovsrättsligt skyddade och, om svaret är jakande, om skyddet för dem är svagare än skyddet 

för andra verk.97 Domstolen började med att konstatera att upphovsrätten endast kan tillämpas 

på fotografier som är upphovsmannens egna intellektuella skapelse.98 Vad gäller 

porträttfotografier kan upphovsmannen göra fria och kreativa val i samband med skapandet, 

                                                 
94 Mål C-145/10 Painer. 
95 Ibid., p. 1. 
96 Ibid., p. 27–37. 
97 Ibid., p. 86. 
98 Mål C-145/10, Painer, p. 87. 
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varför sådana fotografier kan anses vara upphovsmannens egna intellektuella skapelse.99 På 

grund av det ansåg domstolen att porträttfotografier kan ha upphovsrättsligt skydd som inte är 

svagare än det skydd som ges andra verk.100 Det är emellertid upp till den nationella domstolen 

att avgöra om de ovannämnda förutsättningarna är uppfyllda.101 

Nästa fråga ställdes för att få klarhet i om artikel 5.3.d i Infosocdirektivet ska tolkas så att det 

föreligger ett hinder att tillämpa bestämmelsen om namnet på upphovsmannen inte anges när 

ett verk eller annat skyddat alster citeras. I artikel 5.3.d anges att upphovsmannens namn måste 

anges om det inte visar sig vara omöjligt. Det förutsätts dock att verket gjorts lagligen 

tillgängligt för allmänheten.102 Den aktuella inskränkningen skulle, enligt domstolen, tolkas 

restriktivt på grund av att artikeln utgör ett undantag från den allmänna regeln. Villkoret ska 

dock tolkas så att undantagets ändamålsenliga verkan säkerställs och dess syfte följs.103 

Domstolen började med att konstatera att svarandena i målet hävdat att fotografierna tillhörde 

en nyhetsagentur och att det därmed kunde antas att nyhetsbyrån fått fotografierna genom att 

de lagligen tillgängliggjorts för allmänheten. Vidare fastställde domstolen att eftersom namnet 

på fotografierna i detta fall hade angetts var det inte omöjligt för en senare användare att ange 

namnet.104 I målet kunde det emellertid inte uteslutas att fotografierna hade mångfaldigats av 

säkerhetsmyndigheterna i samband med Natascha K:s kidnappning och vid en sådan 

publicering finns inget krav på namnangivelse enligt artikel 5.3.e i Infosocdirektivet. I och med 

att namnet inte hade angetts vid säkerhetsmyndigheternas publicering av verket fanns det inte, 

enligt domstolen, någon skyldighet för pressen att kontrollera om det fanns en orsak för ett 

sådant underlåtande. Därmed ansågs det vara omöjligt att identifiera och ange upphovsmannens 

namn. Det förelåg däremot en skyldighet att ange källan.105 Domstolen kom alltså fram till att 

artikel 5.3.d i Infosocdirektivet skulle tolkas så att källan och upphovsmannens namn till verket 

måste anges om det citeras. Om namnet inte har angetts med hänvisning till artikel 5.3.e är 

kravet uppfyllt om enbart källan anges.106 

                                                 
99 Ibid., p. 90 och 92. 
100 Ibid., p. 94 och 98. 
101 Ibid., p. 99. 
102 Ibid., p. 138–139. 
103 Ibid., p. 133. 
104 Ibid., p. 138–142. 
105 Ibid., p. 143–148. 
106 Ibid., p. 149. 
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2.4 Närstående rättigheter 

Med närstående rättigheter avses rättigheter som är närstående till den egentliga upphovsrätten. 

Det är fråga om prestationer som har ett visst samband med den skapande litterära och 

konstnärliga verksamheten, varför även de ska ha rätt till skydd som liknar det upphovsrättsliga. 

Enligt rättsuppfattningen i flera länder är innehavarna av närstående rättigheter inte 

upphovsmän i egentlig mening, de utför dock prestationer som förtjänar skydd. Det kan handla 

om exempelvis prestationer av musiker och skådespelare, om radio- och tv-företags 

utsändningar samt fotografer. På grund av den digitala utvecklingen har det varit speciellt 

viktigt för närstående rättigheter att åtnjuta skydd.107 Dessa närstående rättigheter har placerats 

in i 5 kap. URL. Närstående rättigheter kan delas in i sex kategorier, närmare bestämt skydd för 

1) utövande konstnärer, 2) producenter av ljudinspelningar, 3) producenter av inspelningar av 

filmer eller andra rörliga bilder, 4) radio- och tv-företag, 5) producenter av kataloger och 

sammanställningar samt 6) fotografer.108  

Det skydd innehavarna av närstående rättigheter har är både praktiskt och principiellt sett likt 

det upphovsrättsliga skyddet. Även innehavarna av närstående rättigheter har en ensamrätt till 

sina prestationer, vilket innebär att de har en rätt att tillåta eller förbjuda utnyttjanden av deras 

prestationer. Skyddet för närstående rättigheter har under åren blivit allt mer starkare, speciellt 

efter att Infosocdirektivet och Sanktionsdirektivet infördes i svensk rätt.109 Ett viktigt inslag i 

innehavarnas rättigheter är att de har rätt till skälig ersättning när deras prestationer utnyttjas av 

andra.110 Fotorätten i 49 a § URL kommer i det följande att presenteras utförligt. 

  

                                                 
107 Olsson, Copyright, 2015, s. 293 f. 
108 45–49 a §§ URL. 
109 Olsson, Copyright, 2018, s. 322. 
110 Olsson, Copyright, 2015, s. 294. 
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3 Fotorätt 

3.1 Allmänt 

Innan fotorätten behandlades i URL fanns det en särskild lag för regleringen, nämligen FotoL. 

FotoL skyddade fotografiska bilder och gav dem ett starkare skydd om fotografierna hade 

konstnärligt eller vetenskapligt värde. Konstnärligt värde innebar att de skulle uppfylla ett 

kvalitetskrav som kunde jämföras med kravet på verkshöjd. Även om fotografiska bilder hade 

ett skydd skiljde sig det dock i stora delar från skyddet som verk hade enligt URL. Fotografiska 

bilder hade kortare skyddstid samt en ensamrätt och ideell rätt som inte var lika vidsträckt.111 

FotoL upphävdes på grund av att regeringen ansåg att rättighetshavare till fotografier också 

skulle ha en rätt att skyddas mot att deras fotografier återgavs i ändrat skick, speciellt med 

hänsyn till att det på grund av den tekniska utvecklingen hade blivit mycket lättare att ändra 

fotografier med hjälp av datateknik. Skyddet enligt FotoL ansågs inte vara tillräckligt 

tillfredsställande och enligt regeringen skulle det bidra till enkelhet och överskådlighet i 

regleringen om FotoL upphävdes. Fotorätten infördes därmed i URL den 1 juli 1994.112  

Vad gäller EU-rätt finns ingen reglering för fotorätten. Enligt art. 6 i Skyddstidsdirektivet113 får 

medlemsstater emellertid fastställa skydd för andra fotografier än fotografiska verk. Det innebär 

att fotorätten enbart är nationellt reglerad. Det medför däremot inte att EU-rätten och EU-

domstolens tolkning inte har en betydande roll för rätten eftersom fotografiska bilder har samma 

ensamrätt som upphovsrätten i övrigt.114 

3.2 Skillnaden mellan fotografisk bild och fotografiskt verk 

Ett fotografi kan anses vara ett fotografiskt verk eller en fotografisk bild. Om det är fråga om 

ett fotografiskt verk föreligger skydd enligt 1 § 1 st. 5 p. URL. För att anses vara ett fotografiskt 

verk måste originalitetskravet vara uppfyllt. Till skillnad från fotografiska bilder spelar det för 

fotografiska verk ingen roll hur fotografiet har framställts. Det som krävs är istället att det 

fotografiska verket är upphovsmannens egen intellektuella skapelse.115 Fotografen till en 

                                                 
111 Hammarén, Anna, Fotografirätt. Särskilt om skyddet för fotografier utan verkshöjd, NIR 3/2017, s. 208 f. 
112 Prop. 1993/94:109, s. 23. 
113 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/116/EG av den 12 december 2006 om skyddstiden för 

upphovsrätt och vissa närstående rättigheter. 
114 Olin, Anders, Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 49 a §, Lexino 2018-12-30, 

p. 2.4. 
115 Art. 6 med hänvisning till art 1 Skyddstidsdirektivet, se även Hammarén, Fotografirätt. Särskilt om skyddet 

för fotografier utan verkshöjd, s. 210 och NJA 2017 s. 75, p. 4. 
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fotografisk bild har samma rättigheter som upphovsmannen har till sitt fotografiska verk men 

skyddsomfånget för verket kan vara mer omfattande än för bilden.116 Även om det sker en 

indelning av fotografier i två kategorier kan samma fotografi skyddas som både fotografisk bild 

och fotografiskt verk. Om ett fotografi som anses vara en fotografisk bild även uppfyller kravet 

för ett fotografiskt verk får skydden tillämpas kumulativt.117  

När FotoL integrerades i URL föreslog utredningen att alla fotografier, inkluderat de som inte 

utgör verk, skulle behandlas som konstverk enligt URL. Många remissinstanser hävdade att det 

inte skulle vara lämpligt att ge skydd för fotografier som inte uppfyllde kravet på verkshöjd. 

Regeringen var av samma åsikt men ansåg att frågan kunde lösas genom att fotografiska verk 

skulle regleras i 1 kap. URL och fotografiska bilder i 5 kap. URL, vilket Stockholms tingsrätt 

hade förslagit. Fotografier som inte uppfyllde kravet på verkshöjd skulle därmed få ett skydd 

som inte var lika vidsträckt som det för fotografiska verk. Som motargument mot lösningen 

kunde anföras att fotografier i det fallet delades in i två kategorier och att indelningen kunde 

vara svår att göra. Bedömningen om fotografiet uppnår verkshöjd ansågs dock inte vara svårare 

att göra för fotografier jämfört med vad som gällde för andra alster. Bedömningen skulle inte 

heller aktualiseras så ofta på grund av att båda typerna av fotografier var skyddade. Om skyddet 

för fotografier utformades relativt lika för de båda typerna skulle bedömningen sällan få någon 

betydelse. På grund av det anförda ansåg regeringen att det fanns övervägande skäl att godkänna 

Stockholms tingsrätts förslag.118  

3.3 Skyddsobjekt 

Fotografiska bilder regleras i 49 a § URL. Paragrafen innehåller ingen definition om vad som 

menas med en fotografisk bild men det definieras i förarbetena. Även om det är fråga om 

förarbeten till den gamla FotoL kan de fortfarande anses vara vägledande och tillämpas även 

idag.119 Enligt förarbetena är det fråga om ”bild som uppkommit genom inverkan av ljus på 

därför känsliga ämnen”.120 Det är inte bara fråga om synligt ljus utan även fotografier som 

uppkommit med inverkan av annan strålning, som exempelvis ultraröd strålning, omfattas av 

bestämmelsen.121 På grund av teknikens roll i dagens samhälle kan fotografiska bilder 

                                                 
116 Hammarén, Fotografirätt. Särskilt om skyddet för fotografier utan verkshöjd, s. 223. 
117 49 a § 4 st. URL, se även Hammarén, Fotografirätt. Särskilt om skyddet för fotografier utan verkshöjd, s. 

228. 
118 Prop. 1993/94:109, s. 23 f. 
119 Olin, Anders, Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, 49 a §, Lexino 2017-12-30, 

p. 2.2. 
120 SOU 1956:25, s. 470, se även prop. 1960:17, s. 325. 
121 Ibid.  
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emellertid tillkomma även på andra sätt, vilket framgår av 49 a § 2 st. URL. Enligt 

bestämmelsen innefattar uttrycket ”fotografisk bild” både fotografier och bilder som framställts 

på ett till fotografier jämförligt förfarande, vilket överensstämmer med art. 2 i 

Bernkonventionen. Det kan exempelvis vara fråga om bilder som framkommit elektroniskt, 

vilket är fallet med digitala kameror. En fotografisk bild föreligger dock inte vid direktsändning 

i tv.122 

För att ett fotografi ska anses vara en fotografisk bild måste det vara fråga om ett nytt 

fotografi.123 Det innebär att om någon mångfaldigar en fotografisk bild, exempelvis genom 

fotokopiering, så åtnjuter denne inget skydd eftersom ett nytt fotografi inte har framställts. I 

NJA 1979 s. 70 prövade domstolen om offsetplåtar som tillverkades med fotografisk teknik för 

att mångfaldiga färgteckningar ansågs vara en fotografisk bild. Högsta domstolen kom fram till 

att så inte var fallet eftersom det enbart var fråga om ett mångfaldigande av en originalbild och 

syftet inte var att åstadkomma ett nytt fotografi.124 Skyddet gäller för fotografiet som sådant 

och gäller oavsett vad fotografiet föreställer, vilket innebär att en annan fotograf har rätt att ta 

ett fotografi av samma motiv.125  

Bestämmelsen i 49 a § URL kan tänkas vara tillämplig i två situationer. För det första kan det 

vara fråga om en fotografisk bild som har tillräcklig originalitet och uppnår verkshöjd, men där 

fotografen inte kan anses vara upphovsman. Att fotografen inte anses vara upphovsman kan 

förekomma i en situation där fotografens insats inte varit sådan att den uppfyller 

originalitetskravet. Fotografen kan exempelvis bara ha tagit fotografiet men inte arrangerat 

innehållet. För det andra kan det vara fråga om en fotografisk bild som inte är ett verk, men där 

fotografiet kan anses ha ett ekonomiskt värde som borde skyddas. I båda dessa situationer 

kommer vissa upphovsrättsliknande rättigheter att föreligga.126 

3.4 Skyddssubjekt 

Enligt 49 a § URL har den som framställt den fotografiska bilden rätt till den. Enligt förarbetena 

ska framställaren anses vara den som har hanterat kameran, dvs. fotograferat. Om någon annan 

har arrangerat motivet ska inte denne ha rätt till fotografiet av den orsaken att rätten inte avser 

                                                 
122 Olsson & Rosén, Upphovsrättslagstiftningen, s. 433, se även Olsson, Copyright, 2015, s. 325. 
123 Olin, Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, 49 a §, p. 2.2. 
124 NJA 1979:11, s. 81 f. 
125 Olsson & Rosén, Upphovsrättslagstiftningen, s. 433, se även Olsson, Copyright, 2015, s. 325. 
126 Olsson, Copyright, 2015, s. 324. 
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motivet utan själva fotografiet i sig. Om kameraarbetet är fördelat mellan flera personer erhåller 

de en gemensam rätt.127  

Ibland är det inte klart att en bestämd person har tagit fotografiet, vilket kan förekomma när 

exempelvis kameror är uppsatta i bevakningssyfte. Bevakningskameror tar fotografier 

kontinuerligt varför fotografen i det sammanhanget torde vara den som bestämmer vilket 

fotografi som ska fixeras. För fotografier som tas genom satelliter torde samma gälla. I sådana 

fall är det dock mindre viktigt vem som är fotograf eftersom rätten till fotografiet i många fall 

har gått över till uppdrags- eller arbetsgivaren.128  

3.5 Ensamrätt 

3.5.1 De ekonomiska rättigheterna 

Fotografer har en rätt att framställa exemplar av fotografiet och en rätt att göra det allmänt 

tillgängligt enligt 49 a § 1 st. URL. Eftersom det i 49 a § 4 st. URL görs en hänvisning till 2 § 

2–4 st. URL motsvarar ensamrätten för fotografer den som gäller för upphovsmän. Utöver 

framställning av fotografiet innefattar mångfaldiganderätten mångfaldigande på andra sätt, 

exempelvis genom tryck och teckning.129 Enligt 49 a § 1 st. URL gäller rätten ”[…] oavsett om 

bilden används i ursprungligt eller ändrat skick och oavsett vilken teknik som används”. Det 

innebär att fotografen också har en bearbetningsrätt och kan motsätta att fotografiet ändras eller 

manipuleras.130 Vid införandet av bestämmelsen anfördes att en bearbetningsrätt var önskvärd 

eftersom även fotografiska bilder torde skyddas mot omarbetning.131 Fotografens skydd gäller 

endast för mångfaldigande och bearbetning av ett tidigare fotografi.132 Det hindrar dock inte att 

en annan fotograf tar ett nytt fotografi av samma motiv. Vid en intrångsbedömning måste det 

avgörande alltså vara om fotografiet anses vara återgivet eller om det är fråga om ett nytt 

självständigt fotografi.133 För att utgöra intrång måste det ha skett en efterbildning av fotografiet 

och syftet måste ha varit att göra en direkt kopia. Om det görs större ändringar kan inte syftet 

                                                 
127 Prop. 1960:17, s. 330, se även SOU 1990:30, Översyn av upphovsrättslagstiftningen, s. 117. 
128 SOU 1990:30, s. 119. 
129 Prop. 1960:17, s. 329, se även SOU 1956:25, s. 472. 
130 Olsson & Rosén, Upphovsrättslagstiftningen, s. 436. 
131 Prop. 1993/94:109, s. 23. 
132 49 a § 1 st. URL. 
133 Olsson & Rosén, Upphovsrättslagstiftningen, s. 436 f., se även Olin, Lag (1960:729) om upphovsrätt till 

litterära och konstnärliga verk, 49 a §, p. 2.3. 
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ha varit att kopiera och därmed torde ingen efterbildning ha skett, det eftersom fotografen, som 

nämnts tidigare, inte har ett skydd för motivet.134  

Att göra ett verk tillgängligt för allmänheten kan ske på fyra olika sätt. Det är fråga om 1) 

överföring till allmänheten, 2) offentligt framförande, 3) offentlig visning och 4) spridning till 

allmänheten.135 Gemensamt för dem alla är att tillgängliggörandet måste ske offentligt och till 

allmänheten. Med begreppet allmänhet menas en obestämd krets av personer, varför det inte 

får vara fråga om en sluten krets.136 Begreppet har definierats i ett antal mål från EU-domstolen. 

Enligt dem ska med allmänhet uppfattas ett obestämt antal potentiella mottagare som dessutom 

är ett ganska stort antal personer.137 Med allmänhet avses även alla som inte tillhör familj- eller 

vänkretsen.138 

3.5.2 De ideella rättigheterna 

Utöver de ekonomiska rättigheterna har fotografen även ideella rättigheter. I 49 a § 4 st. URL 

sker en hänvisning till 3 § URL varför den gäller även för fotografer. 3 § URL omfattar rätten 

att bli angiven som upphovsman och rätten till respekt för verket. I förarbetena till regeln 

föreskrivs att regeln infördes på grund av att det ligger i exempelvis författares och konstnärers 

intresse att det blir känt för andra att de skapat verket när deras verk utnyttjas och görs 

tillgängliga för allmänheten. Intresset ansågs föreligga oavsett om verket utnyttjades lovligen 

eller olovligen, varför bestämmelsen fick en generell räckvidd.139 Huvudregeln är att 

upphovsmannen måste anges på exemplar som framställs av verket och när verket överförs, 

framförs, sprids eller visas till allmänheten. Namnet ska anges i den omfattning som krävs och 

i enlighet med god sed.140 Kravet gäller för alla typer av verk, vilket innebär att även exempelvis 

datorprogram och databaser omfattas av bestämmelsen.141 Vad gäller omfattningen föreligger 

vissa situationer där namnet inte måste anges; det gäller exempelvis när musik spelas på en 

restaurang eller i en gudstjänst, eftersom det i sådana situationer inte spelar en betydande roll 

om namnet anges eller inte.142 Skyldigheten att ange upphovsmannens namn kan anses 

                                                 
134 Prop. 1960:17, s. 330. 
135 2 § 3 st. URL. 
136 Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 153. 
137 Se exempelvis Dom av den 8 september 2016, GS Media, C-160/15, ECLI:EU:C:2016:644, p. 36, Dom av 

den 26 april 2017, Stichting Brein, C-527/15, ECLI:EU:C:2017:300, p. 32 och Dom av den 7 december 2006, 

SGAE, C-306/05, ECLI:EU:C:2006:764, p. 37–38. 
138 Olsson & Rosén, Upphovsrättslagstiftningen, s. 77. 
139 SOU 1956:25, s. 116. 
140 3 § 1 st. URL. 
141 Olsson & Rosén, Upphovsrättslagstiftningen, s. 95. 
142 SOU 1956:25, s. 116. 
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innehålla även en negativ förpliktelse. Den negativa förpliktelsen medför att det är förbjudet att 

ta bort upphovsmannens namn från ett verk när det sprids till allmänheten.143 Bestämmelsen är 

även tillämplig när upphovsmannen önskar att verket utgivs anonymt eller under en 

pseudonym. Om upphovsmannen vill vara anonym eller använda en pseudonym måste det 

respekteras och upphovsmannens riktiga namn får inte anges i samband med verket, även om 

det skulle vara känt.144  

Upphovsmannens namn måste alltid anges i enlighet med 3 § URL när exemplar av verket 

framställs eller görs tillgängligt för allmänheten. Kravet på källangivelse gäller dock endast i 

fall där verk utnyttjas med stöd av en inskränkning i 2 kap. URL. Namn och källa måste anges 

i den omfattning som krävs och i enlighet med god sed.145 I Infosocdirektivet tillämpas inte 

samma begrepp som i svensk rätt utan direktivet föreskriver istället att det måste ske om det 

inte är omöjligt.146 Även om samma begrepp inte används ansågs hänvisningen till god sed vara 

förenlig med direktivets ordalydelse, varför någon ändring inte gjordes i den svenska 

bestämmelsen när direktivet infördes.147 Kravet på att källangivelse måste göras tillkom på 

grund av att det är vanligt att verk återges i delar eller utdrag och i sådana fall är det i 

upphovsmannens intresse att det finns uppgifter om varifrån den återgivna delen har tagits. På 

det viset får allmänheten kännedom om upphovsmannens verk.148 När bestämmelserna om detta 

infördes i URL var remissinstanserna kritiska. De ansåg att bestämmelserna genom 

hänvisningen till god sed var för vaga, vilket departementschefen inte höll med om. Enligt 

denne var det inte möjligt att ha bestämmelser som skulle vara mer detaljerade och att sådana 

inte heller skulle vara önskvärda eftersom det finns ett behov att kunna anpassa rättspraxis efter 

utvecklingen.149  

Respekträtten innebär att ett verk inte får ändras eller göras tillgängligt för allmänheten på ett 

sätt som är kränkande för upphovsmannen.150 Enligt förarbetena var det viktigt att införa en 

regel om detta eftersom det är en väsentlig del av den ideella rätten att upphovsmannen har rätt 

att motsätta sig att verket utnyttjas på ett kränkande sätt.151 Vidare var det viktigt att 

                                                 
143 Ibid., s. 118. 
144 Ibid., se även Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 163. 
145 11 § 2 st. URL, se även prop. 2004/05:110, Upphovsrätten i informationssamhället – genomförande av 

direktiv 2001/29/EG, m.m., s. 86. 
146 Artikel 5.3.c Infosocdirektivet, se även prop. 2004/05:110, s. 86. 
147 Prop. 2004/05:110, s. 85 f. 
148 Ds 2003:35, Upphovsrätten i informationssamhället, s. 113. 
149 Prop. 1960:17, s. 170. 
150 3 § 2 st. URL. 
151 SOU 1956:25, s. 121. 
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upphovsmannen skulle ha skydd mot förfaranden som innebar ett påhopp mot verkets integritet 

och som kränkte den känsla upphovsmannen ville framföra genom sitt verk. Som exempel på 

det nämndes i propositionen en situation där författaren kunde anse en mindre ändring av ett 

skådespel, från allvarligt till komiskt, som kränkande även om ändringen blev bra mottagen av 

andra.152  

Respekträtten har tre olika delar, dvs. 1) ändringar i verket som sådant, 2) ändringar i exemplar 

av verket och 3) återgivande av verket i främmande sammanhang.153 Vad gäller fotografiska 

bilder är ändringar i verket som sådant den viktigaste. Det innefattar dels ändringar som görs i 

ett enskilt exemplar av verket, dels ändringar som görs i ett verk utan att exemplar framställs. 

Det kan vara fråga om exempelvis strykningar i manuskript till en bok och förenklingar i ett 

musikstycke.154 När det görs en bedömning om ändringen är kränkande för upphovsmannen 

ska en objektiv måttstock tillämpas. Bedömningen ska ske utifrån vilket slags verk det handlar 

om och hänsyn ska tas till omständigheterna i det enskilda fallet.155 Med hjälp av nutida 

digitalteknik finns det nästan obegränsade möjligheter att ändra på fotografier. Fotografen kan, 

med hjälp av den ideella rätten, agera mot ändringar som upplevs som kränkande. Vad som ska 

anses vara kränkande kan vara svårt att fastställa, bedömningen ska emellertid ske utifrån 

fotografens perspektiv.156 

Den ideella rätten kan i princip inte överlåtas, den kan däremot efterges.157 Upphovsmannen 

kan dock inte generellt avstå från sina ideella rättigheter, varför upphovsmannen inte är bunden 

av ett generellt avstående från sin ideella rätt. Det eftersom ett eftergivande av rättigheterna 

skulle ha en effekt långt in i framtiden och skulle gälla för alla typer av utnyttjanden av verket. 

Det innebär att oavsett vad överlåtelseavtalet föreskriver så har upphovsmannen alltid en rätt 

att angivas som verkets upphovsman och en rätt att respekteras.158 

3.6 Skyddstid 

Till skillnad från fotografiska verk som har en skyddstid på 70 år efter upphovsmannens dödsår, 

har fotografiska bilder en skyddstid på 50 år efter att de framställs.159 Innan fotorätten infördes 

                                                 
152 Prop. 1960:17, s. 65. 
153 Olsson, Copyright, 2015, s. 126. 
154 Olsson & Rosén, Upphovsrättslagstiftningen, s. 96, se även Olsson, Copyright, 2015, s. 126. 
155 SOU 1956:25, s. 123. 
156 Olsson, Copyright, 2015, s. 126 f. 
157 3 § 3 st. URL. 
158 SOU 1956:25, s. 127. 
159 43 § 1 st. URL och 49 a § 3 st. URL. 
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i URL och FotoL var tillämplig var skyddstiden 25 år efter det år fotografiet framställdes. När 

förslaget om en förlängd skyddstid gjordes var det många som ansåg att skyddstiden skulle bli 

alltför lång på grund av att det var fråga om alster som inte uppfyllde kravet på verkshöjd. 

Regeringen delade den meningen men ansåg emellertid att det fanns flera skäl att förlänga 

skyddstiden, bland annat att gränsdragningen mellan fotografiska verk och fotografiska bilder 

inte skulle bli aktuell så ofta om det inte förelåg en så stor skillnad i skyddstiderna, varför 

skyddstiden för fotografiska bilder förlängdes.160  

  

                                                 
160 Prop. 1993/94:109, s. 25. 
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4. Inskränkningar 

4.1 Inledning 

Syftet med upphovsrätten är att skydda upphovsmannens ekonomiska och ideella intressen, 

dvs. upphovsmannens rätt att bestämma över sitt verk och rätten att namnges. Mot 

upphovsmannens intressen kan dock ställas samhälleliga intressen, som exempelvis 

allmänhetens intresse att kunna utnyttja verk. Dessa två intressen måste avvägas mot varandra, 

vilket i svensk rätt gjorts genom att vissa inskränkningar i upphovsmannens ekonomiska 

intressen införts. Inskränkningarna återfinns i 2 kap. URL. Genom reglerna i 2 kap. URL tas 

det hänsyn till de behov enskilda och det allmänna kan ha att fritt kunna utnyttja 

upphovsrättsligt skyddade verk utan att det föreligger hinder av upphovsmännens ensamrätt.161 

Inskränkningarna utformades genom lag (1993:1007) om ändring i upphovsrättslagen. Enligt 

förarbetena till den bör utgångspunkten, vid införandet av inskränkningar, vara att lagen ska 

innehålla så få inskränkningar som möjligt och när de anses vara nödvändiga, ska de vara 

väldigt begränsade.162 Restriktivitet ska råda vid införande och tolkning av inskränkningarna 

”[…] eftersom grunden i systemet är ensamrättigheter som utgör förmögenhetstillgångar för 

varje enskild rättighetshavare”.163 Även enligt praxis från EU-domstolen ska bestämmelser i ett 

direktiv tolkas restriktivt om de utgör undantag från en allmän princip i samma direktiv.164 

Inskränkningarna kom att påverkas stort av Infosocdirektivet eftersom direktivets syfte var att 

minska skillnaderna mellan inskränkningsreglerna i medlemsstaternas upphovsrättslagar. 

Artikel 5 i direktivet innehåller en lista på tillåtna inskränkningar. Införandet av 

Infosocdirektivet innebar att en ingående översyn var tvungen att göras och såväl sakliga som 

redaktionella ändringar gjordes.165 

Att det i vissa situationer är tillåtet att använda skyddade alster utan tillstånd innebär inte att det 

inte skulle finnas vissa begränsningar i användningsrätten. Det finns vissa ideella rättigheter 

som alltid måste iakttas, nämligen att upphovsmannens namn framkommer, att källan anges 

                                                 
161 Olsson, Copyright, 2015, s. 137. 
162 SOU 1990:30, s. 161 f. 
163 Prop. 2004/05:110, s. 83. 
164 Se exempelvis dom av den 29 april 2004, Kapper, C-476/01, ECLI:EU:C:2004:261, p. 72, dom av den 26 

oktober 2006, kommissionen mot Spanien, C-36/05, ECLI:EU:C:2006:672, p. 31 och C-5/08, Infopaq 

International, p. 56.  
165 Olsson & Rosén, Upphovsrättslagstiftningen, s. 128. 
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och att verket inte ändras i större utsträckning än vad som krävs. Det på grund av att 

upphovsmannen inte har en möjlighet att kontrollera hur användningen sker.166 

4.2 Särskilt om inskränkningen i 23 § 1 st. 3 p. URL 

4.2.1 Allmänt 

I 23 § 1 st. 3 p. URL anges att ”[o]ffentliggjorda konstverk får återges i en tidning eller tidskrift 

i samband med en redogörelse för en dagshändelse […]”. Enligt 23 § 2 st. URL gäller det ”om 

återgivningen sker i överensstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av 

ändamålet”. Regeln infördes för att tillgodose det offentliga intresset av att pressen får 

möjlighet att informera om aktuella händelser. Det kan sägas att regeln därmed är en utvidgning 

av punkterna 2 och 3 i samma paragraf.167 Även om bestämmelsen inte använder sig av 

begreppet nyhetsrapportering som tillämpas i Infosocdirektivet måste den anses ha samma 

innebörd som den motsvarande bestämmelsen i direktivet.168 

Innan inskränkningen infördes i 23 § 1 st. 3 p. URL återfanns den i 15 § 2 st. URL. I motiven 

till 15 § 2 st. URL föreskrevs att en artikel om en dagshändelse ofta kan bli bättre genom att ett 

fotografi som berör dagshändelsen tas med. Att kräva tillstånd från rättighetshavaren för att 

publicera fotografiet skulle göra det svårare för pressen att lämna allmänheten information på 

det sättet. Dessutom torde inte fotografen beröras av att fotografier används för det 

ändamålet.169 Från början var det tänkt att inskränkningen enbart skulle gälla för dagshändelser 

på konstens område. I första hand skulle det ha varit fråga om exempelvis händelser som 

berörde konstlivet. Begränsningen gjordes dock inte eftersom den ansågs vara alltför snäv, 

varför inskränkningen fick en utökad räckvidd.170 

Bernkonventionen innehåller vissa inskränkningar i upphovsmännens verk. Framförallt art. 

10bis p. 2 Bernkonventionen är mest relevant för denna uppsats. Enligt artikeln är det upp till 

lagstiftningen i konventionsländerna att bestämma under vilka villkor exempelvis fotografier 

får publiceras eller göras allmänt tillgängliga i samband med redogörelser av aktuella händelser. 

Att Sverige valt att införa inskränkningen i 23 § 1 st. 3 p. URL är därmed förenligt med 

konventionen. 

                                                 
166 Olsson, Copyright, 2015, s. 141. 
167 Olsson & Rosén, Upphovsrättslagstiftningen, s. 199 f. 
168 Prop. 2004/05:110, s. 223. 
169 Prop. 1960:17, s. 121 f., se även SOU 1956:25, s. 208, SOU 1990:30, s. 482. 
170 Prop. 1960:17, s. 121 ff., se även SOU 1956:25, s. 208, SOU 1190:30, s. 481. 
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För att tidningar och tidskrifter ska ha rätt att publicera fotografier i samband med en 

dagshändelse utan tillstånd från fotografen måste vissa rekvisit vara uppfyllda. Fotografiet 

måste vara offentliggjort, återgivandet måste ske i en tidning eller tidskrift, det måste vara fråga 

om en redogörelse för en dagshändelse och återgivandet måste ske i enlighet med god sed och 

vara motiverat av ändamålet.171 Nedan kommer rekvisiten förklaras utförligt var för sig. 

4.2.2 Offentliggjort 

En förutsättning för att ett fotografi ska få publiceras i en tidning utan tillstånd är att den har 

blivit offentliggjord.172 Enligt 8 § 1 st. URL får ”[e]tt verk anses offentliggjort, då det lovligen 

gjorts tillgängligt för allmänheten”. Vad som ska förstås med ”gjorts tillgängligt för 

allmänheten” framgår ur 2 § URL. För att verket ska anses ha gjorts tillgängligt till allmänheten 

krävs att det skett lagligen, vilket i regel innebär att åtgärden måste ha vidtagits av 

upphovsmannen eller med dennes samtycke. Ett lagligt tillgängliggörande kan exempelvis vara 

att ett verk av bildkonst uppställs på allmän plats eller utställs.173 I dagsläget kan ett fotografi 

offentliggöras genom att den sätts ut på sociala medier som exempelvis Facebook eller 

Instagram. Det krävs även att verket har offentliggjorts till en krets som inte är sluten. Att ett 

verk offentliggörs till den närmaste familj- eller vänkretsen faller utanför 

allmänhetsbegreppet.174 

Att ett verk har offentliggjorts innebär att verket får utnyttjas med stöd av inskränkningarna i 2 

kap. URL. Innan ett offentliggörande har skett kan verket sägas vara inom upphovsmannens 

privata krets och denne har då en oinskränkt rätt över verket. När verket har offentliggjorts 

lämnar det den privata kretsen och vissa begränsningar i ensamrätten uppstår, vilket kan anses 

vara rättsverkan av offentliggörandet.175  

4.2.3 Tidning och tidskrift 

För att fotografier ska få publiceras måste det ske i en tidning eller tidskrift. Begreppen tidning 

och tidskrift är inte definierade i URL. Enligt förarbetena ska begreppet emellertid omfatta 

periodiska publikationer, oavsett om det är fråga om dags-, vecko- eller månadstidningar eller 

tidskrifter. Även bilagor till sådana publikationer ska anses vara tidningar eller tidskrifter.176 

                                                 
171 23 § 1 st. 3 p.–2 st. URL. 
172 23 § 1 st. URL. 
173 SOU 1956:25, s. 162, se även prop. 1960:17, s. 85 f. 
174 Olsson & Rosén, Upphovsrättslagstiftningen, s. 77.  
175 SOU 1956:25, s. 162 f. 
176 Ibid., s. 206, se även Olin, Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 23 §, p. 2.4. 
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Vägledning torde också kunna hämtas ur tryckfrihetsförordning (1949:105) (TF). Enligt 1 kap. 

4 § 1 st. TF ska med periodisk skrift förstås ”[…] en tryckt skrift som enligt utgivningsplanen 

ska ges ut under en bestämd titel och vid särskilda tider komma ut med minst fyra nummer eller 

häften årligen. Dessutom innefattas löpsedlar och bilagor som hör till skriften.” Eftersom 

begreppet periodiskt skrift och begreppen tidning och tidskrift har haft olika syften när de 

tillkom, kan de senare begreppen anses vara mer vidsträckta.177 

En särskild fråga som uppkommit i och med den digitala utvecklingen är om även 

nyhetsrapportering via internet ska omfattas av inskränkningen. Frågan blev aktuell när 

Infosocdirektivet infördes, men ingen ändring gjordes. Enligt propositionen ska ingen 

uttrycklig begränsning göras till att enbart tidningar och tidskrifter i analog form ska omfattas. 

Istället får frågan om vad som omfattas avgöras i rättspraxis och frågan kan därmed anses vara 

öppen.178 URL är emellertid teknikneutral, vilket innebär att inskränkningsbestämmelserna 

torde vara tillämpliga även på periodiska publikationer som ges ut på internet.179 Om 

inskränkningen skulle tolkas så att den enbart gäller för tidningar i analog form skulle 

ändamålet med den inte uppnås.180 

4.2.4 Redogörelse för dagshändelse 

Uttrycket dagshändelse definieras inte heller i lagtext eller i dess förarbeten. Det föreskrivs 

däremot att som dagshändelse kan exempelvis öppnande av en utställning räknas. I utredningen 

till URL angavs dessutom att bakgrunden till stadgandet var det offentliga intresset och att 

pressen skulle få rapportera om aktuella händelser.181 Det innebär att det i utredningen ansågs 

att dagshändelse och aktuell händelse hade samma innebörd. Det viktigaste är dock att det är 

fråga om att tillgodose informationssyftet när det kommer till aktuella händelser.182 Med 

dagshändelser avses emellertid inte bara händelser på konstens område, även händelser på andra 

områden ska omfattas. Vad som krävs är däremot att det är fråga om verkliga händelser och 

inte händelser som är påhittade för att öka försäljningen av en tidning.183  

                                                 
177 Olsson & Rosén, Upphovsrättslagstiftningen, s. 200. 
178 Prop. 2004/05:110, s. 224, se även Olin, Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 

23 §, p. 2.4. 
179 Olin, Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 23 §, p. 2.4. 
180 PMT 722–17, PMÖD i DN-målet, s. 7 f. 
181 SOU 1956:25, s. 208. 
182 Prop. 2004/05:110, s. 223. 
183 Olsson, Copyright, 2015, s. 189. 
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4.2.5 I överensstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet 

När det gäller återgivning av fotografier i tidningar eller tidskrifter måste det ske i 

överensstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet. Det innebär 

att det måste finnas ett samband mellan dagshändelsen och fotografiet och att det inte är tillåtet 

att återge fler fotografier än vad som är nödvändigt för att belysa händelsen.184 Det finns ingen 

allmän definition för vad god sed innebär, istället är det upp till domstolar att bestämma 

begreppets innebörd och vad som ska anses vara god sed på ett område.185 Infosocdirektivet 

tillämpar inte begreppet god sed, istället finns ett krav om att det inte får vara omöjligt att ange 

namn och källa. När en bedömning görs om något är omöjligt eller inte föreligger ett visst 

tolkningsutrymme.186 

Innan inskränkningen infördes i URL saknades en bestämmelse om att fotografier får återges 

endast i överensstämmelse med god sed och i den omfattning som betingas av ändamålet. En 

sådan bestämmelse ville dock utredningen att skulle införas så att pressen inte skulle ha en för 

långtgående rätt att använda konstverk som illustrationer. Enligt då gällande rätt var det oklart 

om ett samband var tvunget att finnas mellan dagshändelsen och konstverket. Det fanns inte 

heller någon begränsning på hur många konstverk som var tillåtet att använda. Eftersom det 

fanns en bestämmelse om det för radio, TV och film ansågs det att ett motsvarande krav även 

borde gälla för återgivning av konstverk i tidningar.187  

4.2.6 Avslutande kommentarer 

För att inskränkningen i 23 § 1 st. 3 p. URL ska kunna tillämpas är det, som redogjorts för ovan, 

ett antal rekvisit som måste vara uppfyllda. I lagen och dess förarbeten ges inte mycket 

vägledning i hur alla begrepp ska tolkas. Det sker oftast bara en hänvisning till att bedömning 

ska ske av domstol i varje enskilt fall. Frågan uppstår därmed hur dessa rekvisit ska tolkas med 

hänsyn till den tekniska och digitala utvecklingen och dagens digitala miljö och om 

inskränkningen även gäller för nyhetsrapportering via internet. Som konstaterat ger förarbetena 

inte mycket vägledning och dessutom är de senaste redan 15 år gamla. Även om förarbetena 

fortfarande är relevanta och kan tillämpas när inskränkningen tolkas kan det vara svårt att få 

hjälp från dem. Enligt förarbetena är lagen teknikneutral, det måste alltså inte vara fråga om 

tidningar eller tidskrifter i analog form för att inskränkningen ska vara tillämplig. 

                                                 
184 SOU 1990:30, s. 592 f., se även prop. 1992/93:214, om ändringar i upphovsrättslagen, s. 97. 
185 Ds 2003:35, s. 113. 
186 PMT 722–17, PMÖD i DN-målet, s. 10 f. 
187 Prop. 1992/93:214, s. 97. 
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Inskränkningen infördes emellertid på den tiden när ingen annan distributionsform var aktuell, 

varför inget annat regleras. Frågan om bestämmelsen skulle ändras för att vara bättre lämpad 

för den digitala miljön blev aktuell när Infosocdirektivet infördes eftersom direktivet innehöll 

regler om modernisering av upphovsrätten för att vara bättre anpassad till den digitala 

omgivningen. Utredningen ansåg dock att ingen ändring var nödvändig och att 

tillämpningsområdet för bestämmelsen skulle, precis som tidigare, avgöras i rättspraxis.188 

Eftersom lagen är teknikneutral och det inte sker en avgränsning från digital form, som det görs 

i exempelvis 23 § 1 st. 2 p. URL, får nyhetsrapportering via internet anses vara tillåten så länge 

alla rekvisit är uppfyllda. 

Vid en närmare granskning av rekvisiten är det några fler frågor som uppstår. Vad gäller 

rekvisitet ”redogörelse för en dagshändelse” finns det ett tolkningsutrymme i tiden både bakåt 

och framåt. Det är inte helt klart hur länge en händelse kan klassas som en aktuell dagshändelse 

och hur länge undantaget för dagshändelse kan åberopas. Begreppet dagshändelse är inte 

definierat i förarbetena till URL, men en dagshändelse kan sägas vara en händelse som det 

allmänna har rätt att ta del av på grund av händelsens informationsintresse. Även om det finns 

ett informationsintresse torde det ändå finnas en gräns på hur länge händelsen kan anses vara 

aktuell. På grund av dagens digitala miljö är det väldigt lätt att få tag på fotografier och det är 

svårt att få bort dem från internet. Även om den som lagt ut fotografierna raderat dem från det 

ursprungliga uppladdningsstället kan de fortfarande finnas kvar på andra ställen. Det innebär 

att fotografier som publicerats för länge sedan fortfarande kan finnas kvar och kan användas 

när tidningar rapporterar om nya dagshändelser. Men torde det vara tillåtet att publicera 

fotografier som tagits långt tillbaka i tiden? Ett argument för att så inte ska vara fallet är att 

fotografierna inte längre kan anses vara en dagshändelse och att de förlorat sitt nyhetsvärde. Att 

fotografier är gamla torde dock inte spela en betydande roll. Det avgörande torde istället vara 

om fotografierna har publicerats tidigare i samband med en redogörelse för en dagshändelse. 

Bara för att fotografierna är gamla innebär det inte att de har förlorat sitt nyhetsvärde. 

Fotografen skulle troligtvis inte vara av samma åsikt. Ur fotografens perspektiv kan det inte 

alltid vara önskvärt att fotografier publiceras långt efter att de tagits. Det är emellertid något 

fotografer får tåla eftersom det inte finns någon begränsning i tid. Här föreligger som vanligt 

en konflikt mellan fotografens intresse och informationsintresset. Att bestämma vilket intresse 

                                                 
188 Se avsnitt 4.2.3. 
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som väger tyngre kan dock vara svårt att fastställa och kan endast avgöras med hänsyn till 

omständigheterna i varje enskilt fall. 

Vad gäller frågan om hur länge inskränkningen kan tillämpas framåt i tiden kan konstateras att 

på den analoga tiden försvann den tryckta tidningen eller tidskriften efter en tid eftersom nya 

nummer av tidningen publicerades och gamla inte längre var relevanta. I dagsläget finns artiklar 

däremot kvar på internet långt efter att de publiceras. En dagshändelse torde däremot inte vara 

aktuell hur länge som helst eftersom det som föranledde att artikeln skrevs troligtvis inte 

kommer vara aktuellt efter en tid. Om det skulle vara så att artiklar måste raderas allt efter att 

händelser inte längre kan anses vara aktuella skulle det emellertid kräva mycket arbete av 

tidningar att hålla koll på när en händelse inte är aktuell längre och svårt för dem att veta när 

artikeln måste raderas. 

Att fotografier som har ett direkt och självklart samband med dagshändelsen ska få publiceras 

utan tillstånd är en självklarhet. Rätten att publicera fotografier som inte har ett sådant samband 

torde däremot vara begränsad eftersom inskränkningar enligt förarbetena och EU-rätt ska tolkas 

restriktivt och fotografens ensamrätt torde respekteras så långt som bara är möjligt. 

Inskränkningen är trots allt ett undantag från huvudregeln. Men vad torde räknas som relevanta 

fotografier och hur klart samband måste föreligga? Enligt förarbetena ska det avgöras enligt 

omständigheterna i varje enskilt fall, men någon riktlinje vore önskvärd. Att tidningar och 

tidskrifter har en rätt att publicera fotografier som bara har ett ringa samband med 

dagshändelsen är inte önskvärt. Mediers rätt kommer på grund av det bli för långtgående och 

fotografer kommer ha svårt att förutse när och i vilka sammanhang deras fotografier kan komma 

att användas. Sambandet mellan dagshändelsen och fotografierna torde i alla fall vara mer än 

självklart, inget tvivel torde föreligga. 

Fotografier får publiceras endast om det sker i enlighet med god sed och inte i större 

utsträckning än vad som är motiverat av ändamålet. Hur många fotografier som det egentligen 

är tillåtet att publicera är inte helt klart. Förarbetena reglerar inte det heller, de anger även här 

att det är upp till domstolen att bedöma efter omständigheterna i det enskilda fallet. Fotografier 

är i dagsläget viktiga för att belysa en dagshändelse men det torde finnas en riktlinje för antalet 

tillåtna fotografier. Om det är tillåtet för tidningar och tidskrifter att publicera stora antal 

fotografier sker en stor begränsning i fotografens rättigheter. Speciellt om det gäller ett stort 

antal fotografier som tagits långt tillbaka i tiden. Att fotografier dessutom får publiceras utan 

att fotografen får någon slags ersättning kan anses strida mot upphovsrättens syfte. Även i detta 
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fall torde endast fotografier med ett självklart samband till dagshändelsen vara tillåtna att 

publicera. Allt utöver det kan inte anses ske i enlighet med god sed och inte heller vara 

nödvändigt att publicera. 

Att inskränkningen inte är detaljreglerad och därmed öppen för tolkning kan anses vara 

fördelaktigt för domstolar när de ska göra sin bedömning i ett mål. De har ett stort 

tolkningsutrymme vilket innebär att rättspraxis kan utformas i enlighet med och med hänsyn 

till den tekniska och digitala utvecklingen. Om inskränkningen hade varit för detaljreglerad 

hade den inte varit anpassbar till hur situationen ser ut just vid bedömningstillfället och då hade 

den varit tvungen att genomgå flera förändringar under årens lopp för att motsvara rättsläget. 

Eftersom den tekniska och digitala utvecklingen fortfarande är i gång och det är svårt att förutse 

hur den kommer att fortsätta att utvecklas i framtiden kan det vara önskvärt att inte inskränka 

bestämmelsen allt för mycket. För förutsebarhetens skull är det emellertid mindre bra att 

bestämmelsen är så öppen och det skulle eventuellt vara bättre att tolkningsutrymmet var 

mindre. Fotografer skulle i så fall bättre kunna förutse när och var deras fotografier kan komma 

att publiceras.  

Sist och slutligen kan konstateras att det idag uppkommer fler frågor när inskränkningen 

tillämpas jämfört med tidigare. Lagen kom till när tidningar i analog form var det enda som 

fanns, varför inget annat regleras. Att nyhetsrapportering numera till stor del sker över internet 

innebär att domstolar har mer att ta ställning till och mer att bedöma i sina domar. Nedan 

kommer en genomgång av DN-målet att ske för att ge en inblick i hur domstolar resonerar när 

det kommer till den aktuella inskränkningen. Genomgång av några andra relevanta domar som 

behandlar inskränkningen kommer även att ske. 

4.3 DN-målet 

4.3.1 Omständigheter och yrkanden 

Sara Skyttedal, som är en svensk politiker för Kristdemokraterna, företog år 2009 en resa till 

Israel tillsammans med bland annat Ebba Busch Thor och D.B. Under resan besökte de 

Golanhöjderna var tio fotografier togs. De två första fotografierna visade Busch Thor respektive 

Skyttedal vid ett militärfordon. Det tredje fotografiet var taget på en varningsskylt med minor 

och det fjärde på Busch Thor iklädd en t-shirt på vilken det stod ”Israel Defence Forces”. De 

sex övriga fotografierna var på landskap och grupp- eller porträttfotografier. Dessa tio 

fotografier överfördes av Skyttedal till hennes Facebooksida i albumet Israel. Ett par av 
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fotografierna delades den 29 januari 2015 av Rebella S-kvinnor189 på Twitter. Den 13 februari 

2015 publicerade DN alla tio fotografier på sin webbplats och fem av fotografierna på sitt 

Twitterkonto. Den 3 mars 2015 skickade Skyttedal en faktura till DN på grund av att 

fotografierna hade använts olovligen.190  

Skyttedal yrkade att DN skulle betala för det olovliga brukandet av fotografierna, för utebliven 

namngivelse och ändring av fotografierna samt ränta från den 3 april 2015 tills betalning 

skedde. DN bestred käromålet, vitsordade inte skäligheten av de begärda beloppen och godtog 

inte sättet att räkna ränta.191 

4.3.2 Parternas grunder 

Skyttedal hävdade att fotografierna endast laddades upp på hennes privata Facebooksida och 

att de inte offentliggjordes på något annat sätt. Dessa fotografier hade DN olovligen framställt 

exemplar av den 13 februari 2015 trots att de visste vem som var upphovsman. DN hade inte 

heller uppfyllt sin undersökningsplikt eller slutat använda fotografierna efter att Skyttedal 

gjorde gällande sin upphovsrätt. Skyttedal ansåg även att DN inte hade rätt att återge 

fotografierna eftersom de inte hade offentliggjorts och tillgängliggörandet inte hade skett i en 

tidning eller tidskrift och inte i samband med en redogörelse för en dagshändelse. Inte heller 

fanns det skäl att publicera vissa av fotografierna i samband med en dagshändelse. Om 

fotografierna kunde anses som offentliggjorda på grund av att de överfördes till Facebook 

skedde det i november 2009, varför fotografierna inte längre var en dagshändelse när artikeln 

skrevs. Fotografierna hade i varje fall inte återgetts i enlighet med god sed eller i den omfattning 

som ändamålet krävde.192 

DN påstod i sin tur att återgivandet av fotografierna var tillåten i enlighet med inskränkningen 

i 23 § 1 st. 3 p. URL. Återgivandet på webbplatsen och på Twitter skulle även omfattas av 

inskränkningen eftersom återgivandet där kunde anses motsvara den i en tryckt tidnings 

förstasidespublicering där det sker hänvisningar till artiklar längre fram i tidningen. 

Återgivningen hade skett i enlighet med god sed och inte i större omfattning än vad som var 

motiverat av ändamålet. Utöver det hävdade DN att fotografierna inte ändrats och att 

                                                 
189 En socialdemokratisk förening i Stockholm. 
190 PMT 8915–15, PMD i DN-målet, s. 2. 
191 PMT 8915–15, PMD i DN-målet, s. 3. 
192 Ibid., s. 3 ff. 
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namnangivelse skett i överensstämmelse med god sed. Utnyttjandet hade i varje fall inte skett 

av oaktsamhet och Skyttedal hade inte drabbats av någon juridisk skada.193  

4.3.3 PMD:s domskäl och domslut 

PMD började med att fastställa att det var fråga om ett mål som huvudsakligen berörde frågan 

om DN haft rätt att publicera fotografierna utan tillåtelse av Skyttedal.194 Domstolen började 

med att göra en bedömning om fotografierna var offentliggjorda eller inte. En förutsättning för 

att fotografier ska anses vara offentliggjorda är att fotografierna lovligen måste ha gjorts 

tillgängliga för allmänheten. Fotografierna som laddades upp på Skyttedals privata 

Facebooksida var tillgängliga för hennes ca. 1 200 vänner, varför domstolen ansåg att redan det 

tydde på att fotografierna hade offentliggjorts. Utöver det hade M.D., journalist på DN, berättat 

att han, även om han inte var vän med Skyttedal, kunde komma in i albumet där fotografierna 

fanns, varför fotografierna inte ansågs vara förbehållna en sluten krets och därmed 

offentliggjorda i upphovsrättslig mening. Domstolen gick vidare till att undersöka om DN:s 

webbplats och Twitter kunde anses vara tidningar enligt URL. De kom fram till att båda 

databaserna hade en stark koppling till pappersupplagan och att de därmed skulle anses vara 

tidningar.195  

Den viktiga frågan var om Skyttedals fotografier hade återgetts i samband med en redogörelse 

för en dagshändelse. Syftet med inskränkningen är att främja informationsintresset och 

eftersom Busch Thor var partiledarkandidat för Kristdemokraterna när artikeln släpptes, 

menade domstolen att artikeln var en redogörelse för en dagshändelse. Återgivningen av fyra 

av fotografierna ansågs ha ett samband med dagshändelsen, nämligen Busch Thor vid ett 

militärfordon och iförd en t-shirt, Skyttedal i ett militärfordon och varningsskylten på minor, 

och de ansågs ha skett i överensstämmelse med god sed. De resterande sex fotografierna var 

emellertid inte nödvändiga för att belysa dagshändelsen, varför de ansågs ha gått utöver den 

omfattning som var motiverad av ändamålet. Vad gällde yrkandet om att de ideella rättigheterna 

hade överträtts konstaterade domstolen att förutom att det inte fanns några skäl att inte ange 

Skyttedal som fotograf var det inte heller omöjligt för DN att ta reda på det. På grund av det 

kom domstolen fram till att DN hade gjort intrång i Skyttedals rätt att bli angiven som fotograf. 

Att det inte heller fanns en källangivelse var också ett intrång i Skyttedals ideella rätt. Skyttedal 

ansåg även att fotografierna hade ändrats på ett kränkande sätt, domstolen hävdade dock att 

                                                 
193 Ibid., s. 6 f. 
194 Ibid., s. 12. 
195 PMT 8915–15, PMD i DN-målet, s. 19 ff. 
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ändringarna var så små att de inte kunde anses ha kränkt Skyttedals anseende eller egenart som 

fotograf.196 PMD:s domslut blev att DN var ersättningsskyldig för det olovliga användandet av 

sex av fotografierna. Ersättningen skulle motsvara det belopp som hade utgetts om den som 

nyttjade ensamrätten hade begärt tillstånd av rättighetshavaren. 

4.3.4 PMÖD:s domskäl och domslut 

PMÖD ansåg att det som skulle bedömas i målet var dels att DN på sin webbplats hade återgett 

tio fotografier, dels att DN på sitt Twitterkonto återgett fem fotografier. Den huvudsakliga 

frågan var om återgivandet av fotografierna hade skett i enlighet med 23 § 1 st. 3 p. URL.197 

Domstolen började med att undersöka om fotografierna var offentliggjorda. Enligt domstolen 

var det klart att det skett en överföring av fotografierna, varför frågan istället var om 

överföringen hade skett till allmänheten och om fotografierna därmed blivit offentliggjorda. 

M.D. hade i förhör berättat att även andra än Skyttedals vänner haft tillgång till fotografierna, 

medan Skyttedal hävdade att det inte var meningen att göra fotografierna tillgängliga för alla. 

Med beaktande av det ovanförda ansåg domstolen att fotografierna var tillgängliga för ett stort 

och obestämt antal personer, varför de var offentliggjorda i upphovsrättslig mening.198  

Av samma skäl som PMD ansåg PMÖD att DN:s webbplats och Twitterkonto ansågs vara 

tidningar enligt URL. Frågan blev istället om det handlade om en redogörelse för en aktuell 

dagshändelse. Domstolen ansåg att eftersom Busch Thor var partiledarkandidat för 

Kristdemokraterna och fotografierna tagits på en resa som inte rapporterats om tidigare, var det 

fråga om en redogörelse för en aktuell händelse. Det saknade betydelse att fotografierna tagits 

under en resa som gjorts en längre tid tillbaka eftersom resan först blev aktuell vid 

partiledarvalet. Domstolen gick vidare till att bedöma om återgivandet av fotografierna gjordes 

i enlighet med god sed och i den omfattning som var motiverad av ändamålet. Domstolen 

menade att de fyra fotografierna på Busch Thor hade ett direkt samband med dagshändelsen 

eftersom de ansågs ha ett informationsintresse. Vad gällde de resterande fotografierna ansågs 

även de ha ett samband med den aktuella händelsen eftersom de togs under samma resa och 

därmed var det i enlighet med god sed att ange dem. Inte heller gick återgivandet av 

                                                 
196 Ibid., s. 21 ff. 
197 PMT 722–17, PMÖD i DN-målet, s. 6. 
198 Ibid., s. 11 ff. 
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fotografierna utöver den omfattning som motiverades av ändamålet eftersom de belyste 

sammanhanget för resan på ett sätt som fick anses vara motiverat av informationsintresset.199 

Vad gällde kravet på namn- och källangivelse konstaterade domstolen att det inte framgick av 

Skyttedals Facebooksida vem som var fotograf till fotografierna, varför det inte var möjligt för 

DN att identifiera och ange fotografens namn. Om DN hade haft en plikt att ta reda på vem som 

var fotograf skulle inte bestämmelsens syfte ha uppnåtts. Det innebar dock inte att DN var 

befriad från att ange källa. Domstolen kom emellertid fram till att DN hade angett källan på det 

sätt som krävs eftersom det framgick att fotografierna hade tagits från Skyttedals Facebooksida. 

Det saknades en direkt källangivelse för återgivningen av fotografierna på Twitter, men 

eftersom Twitter hade en stark koppling till återgivningen på webbplatsen hade DN även via 

Twitter angett källan i den omfattning och på det sätt som krävs.200 Den ändring som hade gjorts 

på fotografierna ansåg domstolen inte gjordes i större utsträckning än vad som var nödvändigt 

och den var inte heller kränkande för Skyttedal som fotograf, varför ingen kränkning hade 

skett.201 PMÖD:s domslut blev därmed att Skyttedals talan inte kunde bifallas i någon del och 

att PMD:s domslut skulle upphävas.202 

4.3.5 Synpunkter på domstolsavgörandet 

DN-målet kan sägas vara ett av de större rättsfallen, och även ett av de senaste, som behandlar 

inskränkningen i 23 § 1 st. 3 p. URL. Inledningsvis kan konstateras att även om domsluten i 

PMD och PMÖD inte blev desamma finns det vissa likheter i deras domskäl. Båda domstolarna 

börjar med att diskutera om DN:s webbplats och Twitter kan räknas som tidningar i 

upphovsrättslig mening. För att det ska vara fråga om en tidning eller tidskrift måste det vara 

fråga om periodiska publikationer. Till tidning och tidskrift räknas även löpsedlar och bilagor 

om övriga förutsättningar är uppfyllda.203 Både DN:s webbplats och Twitterkonto är 

informationsdatabaser som är kopplade till den tryckta tidningen. Webbplatsen är en nätupplaga 

av tidningen, varför den får anses ha en stark koppling till den tryckta tidningen. Att den 

uppfyller kravet på en tidning är rimligt. Det som kan diskuteras är om ett Twitterkonto kan 

anses ha en så stark koppling till den tryckta tidningen att publiceringar där är tillåtna med 

hänvisning till den aktuella inskränkningen. I målet har DN, förutom att återge fem av 

                                                 
199 Ibid., s. 13 ff. 
200 PMT 722–17, PMÖD i DN-målet, s. 16 f. 
201 Ibid., s. 17. 
202 Ibid., s. 19 och 1. 
203 Se avsnitt 4.2.3. 
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fotografierna på sitt Twitterkonto, även angett information om att artikeln kan läsas på deras 

webbplats. Den informationen kan likställas med den information som ges på första sidan av 

en tryckt tidning. Twitter kan även anses vara en löpsedelsliknande version av den tryckta 

tidningen, varför den får anses ha en tillräckligt stark koppling till den tryckta tidningen för att 

anses vara en tidning i upphovsrättslig mening. Det som också tyder på att en webbplats och ett 

Twitterkonto som har en stark koppling till en tryckt tidning ska räknas som tidningar är att 

lagen enligt förarbetena är teknikneutral. Det innebär att även publikationer i digital form kan 

anses vara tidningar. Det innebär emellertid inte att inskränkningen alltid kan åberopas vid 

publicering via internet. Bara för att webbplatsen och Twitterkontot i detta fall kunde anses vara 

tidningar betyder det inte att det alltid kommer vara så. Bedömning måste ske i varje enskilt 

fall med beaktande av de övriga omständigheterna. Att webbplatsen och Twitterkontot får anses 

vara tidningar kom även PMD och PMÖD fram till i sina domslut. 

Domstolarna var även av samma åsikt vad gällde frågan om fotografierna kunde anses vara 

offentliggjorda. De ansåg båda att fotografierna inte var förbehållna en sluten krets och att de 

därmed hade blivit offentliggjorda till allmänheten. Skyttedal själv ansåg däremot att 

fotografierna inte hade blivit offentliggjorda eftersom hon hade laddat upp dem på sin privata 

Facebooksida där hon hade ca. 1 200 vänner. Det kan emellertid ifrågasättas om en krets på 

1 200 personer kan anses vara tillräckligt sluten för att fotografierna inte skulle vara 

offentliggjorda. Även om det bara är fråga om personer som Skyttedal godkänt som vänner på 

Facebook och kretsen med hänsyn till den aspekten kan anses vara sluten får en grupp på 1 200 

personer anses vara tillräckligt stor för att uppfylla allmänhetskriteritet och för stor för att 

räknas som en sluten krets.204 Det förelåg omständigheter som gjorde att fotografierna definitivt 

kunde anses ha blivit offentliggjorda till allmänheten men redan den omständigheten att 1 200 

personer kunde ta del av dem torde ha varit tillräcklig för att rekvisitet skulle vara uppfyllt. 

Den största olikheten i domsluten är att PMD ansåg att bara fyra fotografier fick publiceras 

medan PMÖD kom fram till att det var tillåtet för DN att publicera alla tio fotografier. Enligt 

PMD var det enbart fyra fotografier som var motiverade av ändamålet och i enlighet med god 

sed att publicera, de övriga hade inte tillräckligt samband med dagshändelsen. PMÖD hävdade 

i sin tur att fyra fotografier hade ett direkt samband med dagshändelsen, medan de övriga hade 

ett tillräckligt samband eftersom de togs under samma resa och det var motiverat av 

journalistiska ändamål att ange dem. Inskränkningar som tas in i URL ska emellertid tolkas 

                                                 
204 Se avsnitt 3.5.1. 
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med viss restriktivitet eftersom det är fråga om ett undantag från huvudregeln.205 Frågan kan 

ställas om det förelåg en för stor skillnad i domstolarnas bedömning av samma omständighet 

och vad som är restriktiv användning av inskränkningen. Att ena domstolen tillät en publicering 

av alla fotografierna medan den andra enbart tillät hälften är en märkbar skillnad. Såklart ska 

fotografier som har ett klart samband med dagshändelsen få publiceras, men kan verkligen alla 

fotografier i detta fall anses vara relevanta? Att fotografierna på Busch Thor fick publiceras är 

en självklarhet eftersom de har ett informationsintresse och ett direkt samband med 

dagshändelsen. De övriga fotografierna torde dock inte ha ett så stort informationsintresse att 

DN hade rätt att publicera dem utan tillstånd. Det kan ifrågasättas varför fotografierna på 

Skyttedal, porträtt- och gruppfotografierna samt fotografierna på landskap fick publiceras 

eftersom det är svårt att hitta ett samband mellan dem och dagshändelsen att Busch Thor var 

partiledarkandidat för Kristdemokraterna. Att tillåta sådana fotografier är inte en restriktiv 

tillämpning av inskränkningen. PMÖD:s argument om att de togs under samma resa och att de 

därmed är relevanta är i och för sig rimlig, det kan dock ifrågasättas om det var den rätta 

bedömningen.  

Domstolarna tar båda stöd från artikel 5.3.c i Infosocdirektivet om hur upphovsman och källa 

måste anges om det inte är omöjligt. Enligt vad som sägs i grunderna till yrkandena och enligt 

PMD var det klart för DN att Skyttedal var fotograf till i varje fall nio av tio fotografier, vilket 

PMÖD helt bortser ifrån. Varför PMÖD inte alls tog i beaktande det faktumet är svårt att veta. 

Att inte alls bedöma en så viktig omständighet är inte acceptabelt eftersom omständigheten 

hade kunnat ändra på hela domslutet. PMÖD hävdar istället att det inte var möjligt för DN att 

ta reda på vem som var fotograf. De anser dessutom att om DN hade varit tvungen att göra det 

så hade det gått emot inskränkningens syfte eftersom syftet är att fotografier ska få publiceras 

utan någon medverkan av upphovsmannen. Det är rimligt och förståeligt att det inte kan krävas 

för mycket av den som publicerar fotografier för att ta reda på vem som är fotograf, men var 

ska egentligen gränsen för omöjligt gå? PMÖD hävdar att det var omöjligt att ta reda på 

fotografen eftersom det i albumet där fotografierna var uppladdade inte nämndes något om vem 

som var fotograf. Det kan emellertid inte anses ha varit så svårt för DN att ta reda på det. PMÖD 

tar även stöd i Painer-domen och hävdar att deras bedömning är i enlighet med EU-domstolens 

tolkning i den domen. I Painer-domen var det emellertid de nationella säkerhetsmyndigheterna 

som först hade publicerat de i domen aktuella fotografierna utan att ange upphovsman. I sådana 

fall var inte pressen skyldig att kontrollera om det fanns skäl för ett sådant underlåtande och 
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därmed ansågs det omöjligt för pressen att identifiera och ange upphovsman.206 Det finns 

tydliga likheter mellan målen men de handlade inte riktigt om samma sak och därför kan det 

ifrågasättas om PMÖD alls kunde ta stöd av Painer-domen. I DN-målet var det Skyttedal själv 

som hade tillgängliggjort fotografierna genom att publicera dem på Facebook, varför det hade 

varit relativt lätt för DN att få reda på fotografen. 

Denna dom kan anses ha en rättslig effekt och en avgörande roll på efterkommande domar. 

Eftersom PMÖD:s domslut blev att alla fotografier fick publiceras, även de som inte hade ett 

direkt eller självklart samband med dagshändelsen, kan medier numera anses ha ett väldigt stort 

utrymme att publicera fotografier utan tillstånd med hänvisning till inskränkningen i 23 § 1 st. 

3 p. URL. Att medier ska få ha denna möjlighet är fördelaktigt utifrån det allmännas intresse 

och informationsintresset men upphovsmannens rätt inskränks betydligt. Hela syftet med 

upphovsrätten är att upphovsmannen ska ha rätt till ersättning om dennes verk utnyttjas och den 

rätten torde inte inskränkas för mycket. Medier kommer nu ha en möjlighet att publicera ett 

stort antal fotografier utan att upphovsmannen får någon som helst ersättning för det.  

4.4 Övrig praxis 

4.4.1 Lundagård-målet 

Lundagård-målet207 handlar om studenttidningen Lundagård, som ägs av Lunds Universitets 

Studentkårer (LUS), som publicerade delar av en annons, dels i två nummer av tidningen, dels 

på tidningens hemsida. Annonsen hade skapats av Henrik Ekstrand och den publicerades utan 

hans tillstånd. Henrik Ekstrand yrkade att LUS skulle betala skadestånd till honom eftersom de 

publicerat en del av en annons med bildmontage, utelämnat hans namn i samband med 

publiceringen, förvanskat fotografiet och tagit bort text. LUS bestred käromålet och hävdade 

att publiceringen varit tillåten enligt 23 § 1 st. 2–3 p. URL.208  

När det kommer till återgivandet av annonsen ansåg tingsrätten att Lundagård hade en rätt att 

publicera annonsen med stöd av inskränkningarna i 23 § 1 st. 2–3 p. URL, i såväl analog som 

digital form, eftersom rekvisiten för inskränkningarna var uppfyllda. Den ansåg även att det 

enligt god sed inte är nödvändigt att ange upphovsmannens namn, speciellt inte när namnet inte 

var angivet i den ursprungliga annonsen. Att Lundagård gjort en mindre beskärning av 

                                                 
206 Se avsnitt 2.3.1. 
207 Lunds tingsrätt, mål nr. FT 3330–06, dom 2008-07-22, och Hovrätten över Skåne och Blekinge, mål nr. FT 

2090–08, dom 2010-09-06. 
208 FT 3330–06, Tingsrätt i Lundagård-målet, s. 2. 
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annonsen innebar inte att verkets innebörd ansågs ha gått förlorad. På dessa grunder skulle 

käromålet ogillas.209  

Hovrätten började med att fastställa att annonsskapelsen nått verkshöjd och att Henrik Ekstrand 

därmed hade ensamrätt till den, varför publiceringarna som Lundagård gjort ansågs vara 

exemplarframställningar. Hovrätten kom däremot fram till att LUS hade en rätt att publicera 

annonsen i tidningen med stöd av 23 § 1 st. 2 p. Återgivning i digital form är emellertid inte 

tillåten enligt 23 § 1 st. 2 p. URL varför domstolen prövade om 23 § 1 st. 3 p. URL istället 

kunde tillämpas. Annonsen var emellertid skapad för att publiceras i en tidning, varför 

inskränkningen inte kunde tillämpas. Vad gäller frågan om upphovsmannens rätt att namnges 

var hovrätten av samma åsikt som tingsrätten, dvs. att det överensstämde med god sed att inte 

ange upphovsmannen till annonsen i samband med publiceringen. Inte heller kunde 

beskärningen i annonsen innebära att LUS ändrat på fotografiet i större utsträckning än vad som 

krävdes. Hovrättens domslut blev att publiceringen av annonsskapelsen i tidskriften var tillåten 

enligt 23 § 1 st. 2 p. URL men på grund av att LUS inte hade rätt att återge annonsen på internet 

hade Henrik Ekstrand rätt till ersättning.210 

4.4.2 Järnrörsfilmen 

Järnrörsfilmen211 handlar om Kent Ekeroth, som är en svensk politiker för 

Sverigedemokraterna, som i juni 2010 spelade in en film med sin mobiltelefon. Av denna film 

tog Sverigedemokraterna (SD) ett två minuter långt klipp och infogade det i en film som 

redigerades och offentliggjordes av dem. Kent Ekeroth gav sitt samtycke för att publicera 

filmen på SD:s Youtubekanal. Två år senare offentliggjorde Expressen tre längre och 

oredigerade delar av filmen, utan Ekeroths samtycke. Från de delarna publicerade Sveriges 

Television AB (SVT) stillbilder och filmklipp i TV och på internet, även det utan Ekeroths 

samtycke. 2015 väckte Ekeroth talan mot SVT och yrkade att SVT var skadeståndsskyldig på 

grund av de olovliga publiceringarna.212 I målet skulle PMD bedöma två fastställelseyrkanden, 

dels om SVT kunde åberopa vissa inskränkningar, dels om publiceringarna var förenliga med 

URL. Dessutom skulle avgöras om skadeståndsskyldighet förelåg.213  

                                                 
209 Ibid., s. 12 ff. 
210 FT 2090–08, Hovrätt i Lundagård-målet, s.3 ff. 
211 Stockholms Tingsrätt, Patent- och marknadsdomstolen, mål nr. PMT 14029–16, dom 2018-01-23. 
212 PMT 14029–16, Järnrörsfilmen, s. 2. 
213 Ibid., s. 11 f. 
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Vad gäller information om en dagshändelse som sker i ljudradio, television, direkt överföring 

eller film kan inskränkningen i 25 § URL tillämpas. För att göra det får verken dock anges 

endast i den omfattning som är motiverad av informationssyftet. Eftersom det, när det är fråga 

om nyhetsförmedling via de nämnda kanalerna, ofta råder brådska måste dagshändelserna 

kunna rapporteras om utan hinder av upphovsmannens eventuella rätt. När det kom till de 

aktuella publiceringarna var händelsen förvisso fortfarande aktuell. Materialet från filmen hade 

emellertid inte ingått som ett led i en dagshändelse på så sätt som 25 § URL kräver. PMD kom 

fram till att verket inte var av sådan natur att den var tvungen att med kort varsel rapporteras 

om, varför publiceringarna inte var tillåtna enligt 25 § URL.214 

PMD gick vidare till att pröva om 23 § 1 st. 3 p. URL istället kunde tillämpas. Till skillnad från 

25 § URL har 23 § URL ett vidare tillämpningsområde eftersom inskränkningen kan åberopas 

om ett verk återges i samband med en redogörelse för en dagshändelse och inte bara när ett verk 

syns eller hörs under en dagshändelse. Enligt PMD borde det därmed ha funnits ett visst 

utrymme att återge materialet från filmen med stöd av den aktuella paragrafen. Rekvisiten om 

att återgivandet måste ske i en tidning eller tidskrift och att verket måste vara offentliggjort var 

dock inte uppfyllda. Vad gäller återgivning i tidning eller tidskrift som utges med viss 

periodicitet gjorde PMD gällande att SVT inte kunde anses vara en sådan tidning eller tidskrift. 

Publiceringen av material från filmen kunde enligt PMD inte heller anses vara offentliggjord 

eftersom materialet hade tillgängliggjorts olovligen. PMD:s domslut blev därmed att 

publiceringarna inte heller kunde rättfärdigas med stöd av 23 § 1 st. 3 p. URL.215  

Ekeroth hade även åberopat att hans ideella rätt hade kränkts eftersom han inte hade angetts 

som fotograf eller upphovsman. PMD hävdade däremot att det i detta fall inte var nödvändigt 

att göra det på grund av att publiceringen ingick i en nyhetsrapportering som var riktad mot en 

krets människor som redan visste att Ekeroth var upphovsman. Det kunde inte heller enligt 

PMD anses kränkande att Expressens och SVT:s logotyp fanns med på publiceringarna.216 

Domslutet i målet blev därmed att Ekeroth hade rätt till ersättning eftersom han kunde visa att 

fem av de sex förfogandena hade gjort intrång i hans rättigheter enligt URL.217 

                                                 
214 PMT 14029–16, Järnrörsfilmen, s. 14 f. 
215 Ibid., s. 16 ff. 
216 Ibid., s. 21 f. 
217 Ibid., s. 24. 
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4.4.3 Blogg-målet 

Blogg-målet218 handlar om Michaela Palmkvist, som studerade till fotograf och hade även varit 

aktiv som sådan i några år, som tog det i målet aktuella fotografiet på vilket två personer står i 

ett kök. Fotografiet publicerades av henne på hennes Instagram våren 2017. Senare 

publicerades fotografiet även på Facebook i en grupp som har ett intresse för ensamkommande 

flyktingbarn. Fotografiet ingick i ett kollage med flera andra liknande fotografier. Under våren 

2018 fick Palmkvist reda på att fotografierna fanns publicerade på Tommy Petterssons blogg 

tillsammans med en kritisk text. Palmkvist gjorde en polisanmälan mot Pettersson för brott mot 

URL. Några dagar efter det hade Pettersson tagit bort fotografiet från bloggen och skrivit att 

han raderat fotografiet han publicerat utan tillstånd.219 

Den första frågan som skulle avgöras i målet var om fotografiet skulle anses vara ett fotografiskt 

verk eller en fotografisk bild, dvs. vilket skydd fotografiet skulle ha. PMD kom fram till att 

fotografiet inte uppfyllde verkshöjdskravet för att kunna anses vara ett fotografiskt verk 

eftersom fotografiet var av enkel beskaffenhet och Palmkvist själv berättat att fotografiet togs 

när det hade uppstått en fin stund. På grund av det var fotografiet en fotografisk bild som 

åtnjuter skydd i enlighet med 49 a § URL.220 

Pettersson invände att han haft rätt att publicera fotografiet eftersom Palmkvist hade lagt ut det 

på Instagram och därmed samtyckt till att andra kan återge fotografiet. Det ansåg PMD inte var 

ett hållbart argument med motiveringen att ett fotografi som publiceras på Instagram inte ger 

andra användare en rätt att fritt använda fotografier därifrån. Pettersson åberopade även 

inskränkningen i 23 § 1 st. 3 p. URL och hävdade att han inte behövt Palmkvists samtycke 

eftersom fotografiet användes i samband med en redogörelse för en dagshändelse. Han 

hänvisade även till DN-målet. PMD bedömde att Palmkvist i detta fall hade offentliggjort 

fotografiet genom att publicera det på sociala medier, varför första rekvisitet i den nämnda 

bestämmelsen var uppfyllt. Petterssons blogg kunde däremot inte anses vara en tidning i lagens 

mening och dessutom kunde det ifrågasättas om fotografiet hade publicerats i samband med en 

redogörelse för en dagshändelse. På grund av det var två rekvisit inte uppfyllda och Petterssons 

invändning kunde inte godkännas.221 Slutsatsen i målet blev att Pettersson hade gjort intrång i 

                                                 
218 Stockholms tingsrätt, Patent- och marknadsdomstolen, mål nr. B 11629–18, dom 2018-10-12. 
219 B 11629–18, Blogg-målet, s. 2. 
220 Ibid., s. 3 f. 
221 Ibid., s. 4 ff. 
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Palmkvist rätt till fotografiet enligt 49 a § URL. Eftersom Pettersson kunde anses ha gjort 

intrånget av grov oaktsamhet blev han ersättningsskyldig.222 

4.4.4 Synpunkter på domstolsavgörandena 

I kapitlet har en redogörelse av tre relevanta rättsfall gjorts för att ge en inblick i hur domstolar 

bedömer i mål som behandlar inskränkningen i 23 § 1 st. 3 p. URL. I Lundagård-målet ansåg 

domstolen att det vid tillämpning av inskränkningen inte skulle göras någon åtskillnad mellan 

publicering i analog och digital form och gjorde därmed en mindre restriktiv tolkning av 

inskränkningen. Tolkningen hade emellertid stöd i förarbetena eftersom lagen enligt dem är 

teknikneutral.223 Senare har denna bedömning bekräftats i flera andra domar. Även om 

Lundagård-målet till viss del behandlar inskränkningen är Järnrörsfilmen och Blogg-målet de 

målen som har störts relevans för denna uppsats eftersom DN-målet har eller kan komma att 

åberopas i dem. 

I Järnrörsfilmen blev SVT i tingsrätten skyldig att betala ersättning till Ekeroth. Domen har 

blivit överklagad men hovrätten har ännu inte kommit med sitt avgörande. Järnrörsfilmen 

avgjordes innan PMÖD gav sin dom i DN-målet, men DN-målet kan komma att åberopas när 

Järnrörsfilmen bedöms i högre instans eftersom målen är väldigt likartade. SVT kan försöka 

åberopa DN-målet i och med att medier numera har en långtgående rätt att publicera fotografier 

utan tillstånd. Det kan emellertid konstateras att domslutet inte blev detsamma som i DN-målet, 

i Järnrörsfilmen hade SVT inte rätt att publicera fotografierna utan tillstånd från 

upphovsmannen eftersom alla rekvisiten inte var uppfyllda. SVT kunde inte räknas som en 

tidning och fotografierna kunde inte anses ha blivit offentliggjorda eftersom de hade återgetts 

olovligen. Även om DN-målet kan komma att åberopas i hovrätten torde inte domslutet ändras. 

Att SVT inte ska räknas som en tidning eller tidskrift kommer alltid vara fallet. Inte heller kan 

den omständigheten att fotografierna offentliggjorts olovligen komma att ändras i en högre 

instans om inte nya omständigheter framkommer eller åberopas.  

Vad gäller Blogg-målet avgjordes den efter domen i DN-målet. I målet var det inte fråga om en 

tidning eller tidskrift enligt URL eftersom inlägget publicerades på en privat blogg och en privat 

blogg inte kan anses vara en periodisk publikation. Det kunde inte heller anses vara en 

redogörelse för en dagshändelse. I sina grunder och yrkanden åberopade emellertid Pettersson 

DN-målet, troligtvis i hopp om att det kunde hjälpa honom. Eftersom rekvisiten för att 

                                                 
222 Ibid., s. 8. 
223 Se avsnitt 4.2.3. 
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inskränkningen i 23 § 1 st. 3 p. URL ska kunna tillämpas inte var uppfyllda i målet kunde inte 

heller Petterssons hänvisning till DN-målet godtas eller anses ha någon betydande roll för 

domslutet. Det som kan utläsas från domen är emellertid att DN-målet troligtvis kan komma att 

åberopas i liknande mål och att allt fler kan försöka åberopa domen i sina grunder i hopp om 

att den kan hjälpa dem. Hur stor roll den kommer att spela är dock svårt att veta. 
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5. Slutsatser 

Under uppsatsens gång har inskränkningen i 23 § 1 st. 3 p. URL undersökts, enligt vilken 

tidningar och tidskrifter har rätt att publicera fotografier utan tillstånd om det sker i samband 

med en redogörelse för en dagshändelse samt sker i enlighet med god sed och i den omfattning 

som ändamålet kräver. Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur inskränkningen 

tillämpas idag med hänsyn till den tekniska och digitala utvecklingen som skett efter att 

bestämmelsen infördes. Syftet har även varit att se hur DN-målet har påverkat rättsläget och 

vilka rättsliga effekter domen haft vad gäller tillämpningen av den aktuella inskränkningen. 

URL har sina rötter i 1810 års tryckfrihetsförordning. Sedan dess har lagen omarbetats och 

utvecklats ett flertal gånger. Syftet med upphovsrätten är, och har redan från början varit, att 

främja nyskapande och att erbjuda upphovsmän en möjlighet att få ersättning för sina 

upphovsrättsskyddade verk.224 Samtidigt finns det ett intresse från allmänhetens sida att kunna 

ta del av dessa verk och utnyttja dem. Det gäller alltså att hitta en balans mellan allmänhetens 

och upphovsmannens intresse, varför inskränkningarna i 2 kap. URL har införts. 

Inskränkningarna i kapitlet begränsar upphovsmannens ensamrättigheter på olika sätt.225  

Inskränkningen i 23 § 1 st. 3 p. URL fick sin nuvarande utformning när den infördes i URL 

1994. Infosocdirektivet, som infördes 2005, har en motsvarande bestämmelse i artikel 5.3.c. I 

samband med införlivandet av direktivets bestämmelser i svensk rätt gjordes en bedömning om 

inskränkningen i 23 § 1 st. 3 p. URL var tvungen att ändras. Utredningen kom fram till att så 

inte var fallet eftersom bestämmelsen ansågs överensstämma med motsvarande artikel i 

direktivet. Den svenska bestämmelsen har emellertid inte samma utformning som den i 

direktivet, bestämmelserna använder olika begrepp. Enligt direktivet krävs inte tillstånd av 

upphovsman att publicera ett fotografi om det sker i samband med en nyhetsrapportering, sker 

i den utsträckning som är motiverad med hänsyn till informationssyftet samt källan och 

upphovsmannens namn anges om det inte är omöjligt. Den svenska bestämmelsen tillämpar 

istället begreppen redogörelse för en dagshändelse och god sed. Även om bestämmelserna inte 

har en identisk utformning ansåg utredningen att bestämmelserna hade samma syfte och samma 

mål och att bestämmelsen i URL därför var förenlig med direktivet.226 Trots att den svenska 

bestämmelsen ansågs vara förenlig med direktivet kan det ifrågasättas varför inte bestämmelsen 

                                                 
224 Se avsnitt 2.1. 
225 Se avsnitt 4.1. 
226 Se avsnitt 3.5.2. 
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gjordes om för att ta mer hänsyn till den digitala miljön. För det första är det redan länge sedan 

Infosocdirektivet infördes, varför det troligtvis var svårt att förutse hur snabb den tekniska och 

digitala utvecklingen skulle vara när artikeln utformades. För det andra var det nödvändigtvis 

inte önskvärt att bestämmelsen skulle bli mer detaljreglerad. Som det ser ut just nu finns det en 

möjlighet att anpassa rättspraxis efter utvecklingen. Om bestämmelsen hade varit mer 

detaljreglerad skulle den vara tvungen att omskrivas och uppdateras varje gång något nytt sker 

på området. Det torde därmed räcka med att ange att lagen är teknikneutral. 

Inskränkningen infördes i början av 1990-talet, vilket innebär att förhållandena under den tiden 

inte var de samma som de är idag. I förarbetena anges visserligen att bestämmelsen ska vara 

teknikneutral och att den därmed kan tillämpas för tidningar i både analog som digital form. 

Enligt propositionen skulle lagens syfte inte ha uppnåtts om inskränkningen enbart hade varit 

gällande för tidningar i analog form.227 Däremot är det oklart om lagstiftaren kunde förutse hur 

stor den digitala och tekniska utvecklingen skulle bli när bestämmelsen infördes. Idag måste 

fler bedömningar ske i jämförelse med förut. Användandet av fotografier har ökat märkbart på 

grund av digitaliseringen. Sättet att skapa, distribuera och använda verk har påverkats. I och 

med att de flesta har mobiltelefoner eller kameror är det lätt att ta fotografier och göra dem 

tillgängliga för andra. Nuförtiden kan ett fotografi laddas upp på sociala medier, som 

exempelvis Instagram eller Facebook, direkt efter att fotografiet har tagits. Fotografier kan även 

anses ha blivit mycket viktigare än text i vissa sammanhang. Att i artiklar ta med fotografier 

för att bättre belysa en händelse är väldigt viktigt, så viktigt att läsaren kan tappa intresset om 

inte några fotografier finns med. Det är även lättare att få tag i fotografier, även fotografier som 

är tagna långt tillbaka i tiden. Det finns helt enkelt andra möjligheter jämfört med förut.  

Vad gäller rekvisiten som måste vara uppfyllda för att inskränkningen i 23 § 1 st. 3 p. URL ska 

vara tillämplig kan konstateras att förarbetena inte ger mycket vägledning i hur rekvisiten ska 

tolkas. Istället sker nästan alltid en hänvisning till att bedömning ska göras efter 

omständigheterna i varje enskilt fall. Det medför många öppna frågor som måste bedömas av 

domstolarna. En av de största oklarheterna idag är om tidningars webbplatser och konton som 

har ett samband med tidningen kan komma att innefattas av bestämmelsen. I DN-målet kom 

domstolen fram till att så är fallet om det finns ett tillräckligt samband till tidningen eller 

tidskriften. I målet ansågs både DN:s webbplats och Twitterkonto ha ett sådant samband.228 En 

annan stor oklarhet är om äldre fotografier får publiceras i samband med en redogörelse för en 

                                                 
227 Se avsnitt 4.2.3. 
228 Se avsnitt 4.3.3 och 4.3.4. 



 

46 

 

ny dagshändelse, dvs. om fotografier kan tappa sitt nyhetsvärde eller inte. Att få publicera äldre 

fotografier torde vara tillåtet. Det viktiga torde istället vara om fotografierna har publicerats 

tidigare i samband med en annan dagshändelse. Att fotografier tagits långt tillbaka i tiden 

innebär inte att de inte senare kan bli aktuella. Det kan exempelvis ske en händelse för vilken 

de äldre fotografierna blir relevanta. Även vad som menas med god sed och vad som är 

motiverat av ändamålet att publicera är inte helt klart. Det som krävs är att fotografierna ska ha 

ett samband med dagshändelsen och att endast så många fotografier som är nödvändiga för att 

belysa dagshändelsen får publiceras.229 Var gränsen för det går är inte helt klart, men det som 

kan konstateras är att det torde föreligga ett självklart samband mellan fotografiet och 

dagshändelsen. Även om fotografer har gjort sina fotografier allmänt tillgängliga för alla 

innebär det inte att de samtidigt vill att andra ska få använda fotografierna utan tillstånd och 

utan att ersättning erläggs. Inskränkningen ska emellertid inte alltid ses som något dåligt ur 

fotografens perspektiv. För vissa fotografer kan det vara önskvärt att deras fotografier 

publiceras så att de får mer publicitet. Det är främst när fotografier som kan anses som 

olämpliga som fotografen inte alltid godkänner att de publiceras utan tillstånd. 

I vissa situationer kan det anses vara rimligt att fotografier ska få publiceras utan tillstånd. En 

situation är när fotografiet i sig anses vara en dagshändelse och det skulle vara svårt att med 

hjälp av text förklara innehållet i fotografiet. Även i fall där fotografiet kan fungera som bevis 

på något som skulle vara svårt att bevisa utan fotografiet torde publiceringen vara tillåten. I 

båda dessa fall torde informationsintresset väga tyngre än fotografens intresse. I motsatta fall 

där fotografiet inte är nödvändigt och det finns en möjlighet att återge innehållet med hjälp av 

text torde istället fotografens intresse vägra tyngre. Det som krävs i varje enskilt fall är att en 

intresseavvägning görs. Det gäller att hitta den rätta balansen mellan de två olika intressena. 

Att ge en generaliserad gräns på var balansen ska gå kan vara svårt och inte nödvändigtvis 

önskvärt att göra.  

Inskränkningen gäller för fotografiska verk och fotografiska bilder. Frågan är dock om 

inskränkningen kan komma att tillämpas olika vid de båda typerna av fotografier. 

Upphovsrättsligt har fotografiska bilder och fotografiska verk nästan identiska skydd. Båda har 

samma ekonomiska och ideella rättigheter men eftersom fotografiska verk har ett 

upphovsrättsligt skydd och fotografiska bilder enbart en närstående rättighet kan fotografiska 

verk ibland anses vara mer skyddsvärda. För fotografiska verk, som är en egentlig upphovsrätt, 
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krävs att verkshöjdskravet är uppfyllt och att det är fråga om en egen intellektuell skapelse. Vad 

gäller fotografiska bilder krävs endast att fotografiet framställts på ett visst specifikt sätt. 

Fotografiet kan alltså ha tagits i stunden, dvs. utan att någon slags tanke har lagts bakom den.230 

Rättsligt sett torde det inte spela någon roll om inskränkningen tillämpas för fotografiska verk 

eller fotografiska bilder eftersom skyddet för båda är väldigt likt. Vad gäller fotografiska verk 

kan upphovsmannen anses ha ett större intresse i sitt verk eftersom det krävs en del för att 

fotografiet ska anses vara ett verk. Trots det torde inte fotografiska bilder användas på andra 

sätt än fotografiska verk. Fotografiska bilder är inte mindre viktiga bara för att de inte uppnår 

kravet på verkshöjd och är minst lika värda att skyddas. Skyddsintresset för dem torde därmed 

vara jämförbart, men inte nödvändigtvis helt lika stort. Fotografers rätt torde i alla fall inte vara 

sämre än den rätt upphovsmän har. Skyddet för fotografiska bilder är trots allt lagstadgat och 

enligt förarbetena ska skillnaden mellan de två olika typerna av fotografier inte vara för stor.231 

Det innebär att det i teorin inte torde spela någon roll om det är fråga om fotografiska verk eller 

fotografiska bilder vid tillämpning av inskränkningen. Hur det ser ut i praktiken är dock en 

annan sak.  

I DN-målet blev PMÖD:s domslut att DN hade rätt att publicera alla tio fotografier som 

Skyttedal hade laddat upp på sin Facebooksida från en resa till Israel som skedde fem år innan 

fotografierna publicerades. PMD hade inte samma domslut, enligt den var det enbart tillåtet att 

publicera fyra av tio fotografier.232 En del av fotografierna var på den dåvarande 

partiledarkandidaten Ebba Busch Thor. Nyheten berörde alltså en offentlig person varför 

informationsintresset är högre än om det hade varit fråga om en person som inte är offentlig. 

Om alla fotografier var nödvändiga att publicera är däremot tvivelaktigt. DN-målet medför en 

långtgående rätt för medier att publicera fotografier utan tillstånd i samband med en redogörelse 

för en dagshändelse. Om inskränkningen kan tillämpas i ett visst specifikt mål och i vilken 

utsträckning är emellertid fortfarande upp till domstolen att bedöma. DN-målet kommer 

troligtvis utgöra ett viktigt prejudikat men hur mycket den kommer att påverka liknande mål i 

framtiden är svårt att förutse.  

En rätt att publicera en annan persons fotografier utan att fotografen får någon ersättning för 

publiceringen kan vara ett problem eftersom medier har en rätt att publicera ett stort antal 

fotografier utan tillstånd. Att bara publicera ett fåtal fotografier utan att ersättning erläggs torde 

                                                 
230 Se avsnitt 3.3. 
231 Se avsnitt 3.2. 
232 Se avsnitt 4.3.3 och 4.3.4. 
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anses vara acceptabelt men när det är fråga om ett större antal fotografier torde fotografen ha 

rätt till ersättning. Syftet med upphovsrätten är trots allt att upphovsmannen ska ha rätt till 

ersättning om verket används av andra. Att det finns ett informationsintresse från det allmännas 

sida att ta del av fotografier torde inte begränsa upphovsmannens rätt. Att få återge fotografier 

utan tillstånd torde inte heller innebära att det inte finns någon rätt till ersättning. Även om 

tidningen eller tidskriften har rätt att publicera fotografier utan tillstånd påverkar det inte 

möjligheten att efter publiceringen betala ersättning om fotografen är känd. Situationen som 

den är nu måste därmed åtgärdas, men hur? Ett möjligt alternativ skulle kunna vara en generell 

avtalslicens. 
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