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 II 

Sammanfattning 
Upphovsrättens regler som i många avseenden tillkommit i en annan tid utmanas eftersom 

upphovsrättsskyddat material numera finns i digital form. Den digitala tekniken växer explos-

ionsartat vilket gör det svårare för rättighetshavare att övervaka användningen av deras verk 

och svårare att få den ersättning de har rätt till. För att råda bot på problemet har kommission-

en kommit med ett direktivförslag om mer enhetliga regler kring upphovsrätt inom EU. Di-

rektivförslaget har dock väckt stor debatt och en artikel som fått utstå mycket kritik är artikel 

13. Artikeln syftar till att hantera ”värdegapet” genom att ge rättighetshavare bättre möjlig-

heter att förhandla fram avtal och få ersättning för deras verk och prestationer. Artikeln synes 

bra vid en första anblick, men tillvägagångssättet för att uppnå målen förefaller dock inte lika 

bra. Frågan är om artikeln är förenlig med gällande rätt och om kritiken som uppstått kring 

artikeln har någon sanning i sig.  

 

I uppsatsen redogörs för mellanhänders ansvar i en digital miljö och vilka regelverk de omfat-

tas av idag. Det framkommer att förslag till allmän övervakning i form av tekniska lösningar, 

likt filtreringssystem, tidigare ogillats av EUD och att det dessutom föreligger ett förbud mot 

allmän övervakningsskyldighet enligt gällande rätt. Det diskuteras således varför ett sådant 

system ska införas nu och om det skulle fungera framgångsrikt. Igenkänningstekniken i sig 

synes inte vara grunden till problemen, tekniken används i dagsläget självvalt av en del video-

sajter. Det är snarare det ökade ansvaret artikeln för med sig och att den tycks gå emot gäl-

lande rätt som uppenbarar sig problematiskt. 

 

Slutligen, som framkommer i resultatet, har artikel 13 i direktivförslaget ett gott syfte som ska 

eftersträvas. Sättet som målen ska uppnås på är dock inte helt genomtänkt utan förslaget 

skulle behöva bearbetas och tänkas igenom ytterligare. En lösning till att minska ”värdegapet” 

på den digitala inre marknaden mellan rättighetshavare och mellanhänder torde kunna uppnås 

på ett bättre sätt än med det artikel 13 i direktivförslaget presenterar. En utveckling av redan 

befintliga regler på området är exempelvis något att överväga. Förslaget kommer med största 

sannolikhet genomföras på så sätt det är utformat idag. Trots att det i uppsatsen konstateras att 

artikel 13 inte kan anses helt förenlig med gällande rätt, är artikeln sannolikt utformad på ett 

sätt vilket medför att genomförandet inte kommer generera några större konsekvenser. Arti-

keln kan sägas ge ett ”frivilligt krav”, det vill säga att den inte uttryckligen tvingar videosajter 

att införa filtreringssystem.  
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Abstract 
The copyright rules, that in many aspects are deprecated, have recently been challenged due 

to the availability of copyright material in digital form. The digital technology is growing 

explosively and it is harder for rights holders to monitor the use of their works and more dif-

ficult for them to get the compensation they are entitled to. To remedy the problem, the 

Commission have made a proposal for a directive with the purpose of having more unified 

rules regarding copyright within the EU. However, the proposal has led to a great debate, and 

one Article that has suffered much criticism is Article 13. The purpose of the Article, which is 

to manage the "value gap" by giving better opportunities for the rights holders to negotiate 

agreements and receive compensation for their work and achievements from intermediaries, 

seems good at a first glance. However, the approach to achieve the goal, by acquiring te-

chnical solutions for recognition technology, have been doubtfully questioned by many. The 

question is whether the Article is compatible with established law and whether the criticism 

that has arisen regarding the Article is truthful. 

 

The essay describes the intermediaries’ responsibility in a digital environment and what regu-

lations they are comprised by today. It appears that surveillance in the form of technical solut-

ions, such as filtering systems, previously has been rejected by the CJEU. Also, there is a 

prohibition on general surveillance obligations according to current established law. It is di-

scussed why such a mandatory system should be introduced now, and whether such a system 

would actually work. The recognition technique itself does not appear to be the big problem, 

as it is already used by many companies. The problem seems to be that Article 13 puts a lot of 

responsibility on intermediaries’ and that it opposes established law. 

 

Finally, as stated in the results, Article 13 has a good purpose. The way in which the goals are 

to be achieved according to the proposal for a directive, however, may require more work. 

The proposal should therefore be further processed. Although the essay states that Article 13 

is not fully compatible with established law, there is a probability that the Article is designed 

in such way that the consequences will not be major. The Article does not explicitly force 

intermediaries sites to introduce filtering systems. 
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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 
Upphovsrätten är en del av immaterialrätten och beviljar rättighetshavare en rätt att fritt för-

foga över sina verk med ensamrätt.1 I svensk rätt finns bestämmelser om upphovsrätt i lag 

(1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL). En person som skapat 

ett verk med en viss särprägel eller originalitet (verkshöjd) har upphovsrätt till verket enligt 1 

§ URL och blir därmed rättighetshavare till verket. Numera finns upphovsrättsskyddat materi-

al i digital form och utvecklingen av digital teknik har medfört nya användningsområden, 

aktörer och affärsmodeller. Vidare har den digitala miljön bidragit till nya möjligheter att få 

tillgång till skyddat material.2 Europeiska unionen (EU) strävar efter ett enhetligt skydd för 

immateriella rättigheter och anser nu att det finns behov av att anpassa målen och principerna 

i EU:s rambestämmelser för upphovsrätt till den nya digitala verkligheten.3 

 

Den 14 september år 2016 kom ett förslag4 från kommissionen om mer enhetliga och uppda-

terade regler kring upphovsrätt inom EU. Förslag till Europaparlamentet och rådets direktiv 

om upphovsrätt på den digitala inre marknaden COM/2016/0593 final - 2016/0280 (COD) 

(direktivförslaget) har till syfte att anpassa reglerna till de utmaningar och svårigheter som 

drabbar upphovsmän och andra rättighetshavare på grund av förändringarna som sker i och 

med den snabba digitaliseringen. Förslaget, som också innehåller åtgärder, fokuserar på rät-

tighetshavares möjligheter att få ta del av de genererade värdena från deras verk och prestat-

ioner. På grund av den digitala och gränsöverskridande användningen av verk syftar direktiv-

förslaget till att skapa rättslig förutsebarhet vid användning av verk och andra alster samt en 

ytterligare harmonisering av upphovsrätten inom EU. Kommissionen framhåller att endast 

nationella åtgärder inte är tillräckliga eftersom problemen är av gränsöverskridande karaktär. 

Åtgärder på EU-nivå måste således vidtas för att fullständig förutsebarhet ska uppnås.5 

                                                
1 Maunsbach, U. & Wennersten, U., Grundläggande immaterialrätt, 4:e uppl., Malmö: Gleerups, 2018, s. 15. 
2 Förslag till Europaparlamentet och rådets direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden 
COM/2016/0593 final - 2016/0280 (COD) (Direktivförslaget om upphovsrätt på den digitala inre marknaden), s. 
2. 
3 Art. 118 fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), se även direktivförslaget om upp-
hovsrätt på den digitala inre marknaden, s. 2. 
4 Förslag till Europaparlamentet och rådets direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden 
COM/2016/0593 final - 2016/0280 (COD). 
5 Faktapromemoria om EU-förslag 2016/17:FPM11 KOM (2016) 593 (Fakta-PM om EU-förslag), s. 1, 9. 
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I direktivförslaget framgår att ”onlinetjänster som ger tillgång till upphovsrättsskyddat inne-

håll som laddas upp av användarna utan rättighetshavarnas deltagande”6, är en av de viktig-

aste källorna för tillgång till innehåll på webben. Eftersom uppladdningen sker utan rättig-

hetshavarnas deltagande påverkas deras möjligheter att bestämma villkoren för användningen 

av verken. Deras möjligheter att erhålla tillräcklig ersättning för användandet påverkas likale-

des.7 Artikel 13 i direktivförslaget har tillkommit för att minska ”värdegapet”, det vill säga 

förhindra att vissa mellanhänder8 behåller en för stor del av det värde som rättighetshavarnas 

verk genererar, till nackdel för rättighetshavarna. Det har framhållits att många rättighetsha-

vare har svårt att träffa skäliga avtal med digitala tjänster som är annonsfinansierade. Rättig-

hetshavarnas möjligheter att avgöra hur deras skyddade material ska användas, och om det 

ens får användas, påverkas således. Skyldigheterna artikel 13 för med sig avser därmed att 

hantera ”värdegapet” genom att ge bättre möjligheter för rättighetshavarna att förhandla fram 

avtal och få ersättning för sina verk och prestationer från mellanhänder med inriktning på an-

vändargenererat9 innehåll.10 

 

Onlinetjänster11 som lagrar och ger tillgång till upphovsrättsskyddat material ska vidta åtgär-

der i samarbete med rättighetshavarna. Åtgärder i form av exempelvis tekniska lösningar pre-

senteras. Det enda förslaget som uttryckligen presenteras i artikel 13 är användning av effek-

tiv igenkänningsteknik. En automatiserad igenkänning av innehåll förväntas upptäcka rättig-

hetsskyddat material, filtrera bort det och därmed förhindra att det publiceras på tjänsten.12 

 

En debatt som uppkommit i och med artikel 13:s krav på att införa tekniska lösningar med 

syfte att filtrera bort rättighetsskyddat innehåll är om systemet kan upptäcka skillnader mellan 

exempelvis parodier, som är tillåtna, från faktiskt rättighetsskyddat innehåll. Vidare har oro 

                                                
6 Direktivförslaget om upphovsrätt på den digitala inre marknaden, s. 19 f. 
7 Direktivförslaget om upphovsrätt på den digitala inre marknaden, s. 19 f. 
8 Begreppet mellanhänder används synonymt med begreppet videosajter i uppsatsen. 
9 Begreppet användargenererat innehåll har ingen exakt definition. Vanligtvis åsyftar begreppet exempelvis 
ljud, bilder och filmer som användare själva skapar för att sedan publicera online, se Kempas, T., Upphovsrätts-
lig övervakningsplikt för mellanhänder – Ett dåligt förslag i kampen mot ”värdegapet” på den digitala inre 
marknaden, Ny Juridik 1:17, s. 60, not. 2. 
10 Kempas, T., s. 61 f. 
11 En grupp onlinetjänster som berörs av direktivförslaget är publika videodelningswebbplatser (videosajter). I 
uppsatsen kommer fokus riktas mot denna grupp av onlinetjänster. Begreppet videosajter kommer även använ-
das synonymt med begreppet tjänsteleverantörer i uppsatsen. 
12 Art. 13, direktivförslaget om upphovsrätt på den digitala inre marknaden, se även Europeiska kommissionen, 
https://ec.europa.eu/sweden/news/20180914-QA-digital-copyright_sv (hämtad 2018-10-31). 
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väckts i och med att videosajterna själva förväntas stå kostnaderna för inrättandet av de tek-

niska lösningarna för identifiering av innehåll.13 Ett annat problem med artikel 13 är att den 

riskerar stå i konflikt med artikel 15.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG 

av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt 

elektronisk handel, på den inre marknaden (e-handelsdirektivet). Artikel 15.1 i e-

handelsdirektivet stadgar ett förbud mot allmän övervakningsskyldighet. Europeiska unionens 

domstol (EUD) fastslog i ett förhandsavgörande att ett införande av filtreringssystem i syfte 

att avlägsna rättighetsskyddat material inte anses som en rimlig åtgärd.14 Frågan blir därmed 

varför ett sådant system ska införas nu. 

 

1.2 Problemformulering 

• Vilket ansvar har videosajter idag vid hanteringen av rättighetsskyddat material och 

hur kommer ansvarsfördelningen se ut efter ett genomförande av direktivförslaget? 

Förhåller sig ändringarna som presenteras i artikel 13 till gällande rätt? 

 

• Står artikel 13 i direktivförslaget i konflikt med artikel 15.1 i e-handelsdirektivet? 

 

1.3 Syfte 
I dagsläget finns ingen slutgiltig version av direktivförslaget. Det är dock högst sannolikt att 

förslaget kommer godkännas och därmed genomföras i dess nuvarande utformning. Syftet 

med denna uppsats är således att undersöka hur direktivförslaget påverkar gällande rätt och 

videosajter15 i ljuset av den omdiskuterade artikel 13. Syftet är vidare att undersöka om artikel 

13 står i konflikt med e-handelsdirektivet och vilken betydelse det får om frågan besvaras 

jakande. Huvudfokus är att undersöka och analysera de upphovsrättsliga effekterna av försla-

get utifrån videosajternas, men även rättighetshavarnas intressen. Frågan som därtill ska un-

                                                
13 Europainformationen, https://eurooppatiedotus.fi/sv/2018/09/26/forbjuds-memerna-och-forsvinner-
nyhetslankarna-vad-innebar-det-nya-upphovsrattsdirektivet/ (hämtad 2018-10-30). 
14 Dom av den 5 februari 2010, Scarlet Extended, C-70/10, ECLI:EU:C:2011:771 (C-70/10, Scarlet Extended), 
p. 35 ff. 
15 YouTube som lanserades år 2005 är ett exempel på en videosajt. Tjänsten erbjuder användare att på ett enkelt 
sätt ladda upp, publicera och visa streamade videos. Användare kan även kommentera andra användares videos. 
Tanken är att användare tillhandahåller material som i sin tur för med sig en ny publik och nya användare. Tjäns-
ten inriktar sig således på att dela innehåll, mer än att fokusera på video av hög kvalité. År 2006 köpte Google 
upp YouTube och år 2007 var tjänsten den mest populära underhållningswebbsidan i Storbritannien, se Burgess, 
J & Green, J, YouTube, digital media and society series, Cambridge ; Malden, MA : Polity, 2009 s. 1 ff. 
YouTube återkommer i uppsatsen, bland annat för att lyfta fram vissa problem eller belysa vissa exempel. 
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dersökas är vilka eventuella ändringar som behöver göras i nuvarande rätt för att uppnå målen 

med direktivförslaget och vilka konsekvenser dessa ändringar kan medföra.  

 

1.4 Avgränsningar 
I uppsatsen behandlas svensk rätt. EU-rätten behandlas som en del av den svenska rätten ef-

tersom Sveriges lagstiftning är en del av EU-rätten. Vidare innehåller direktivförslaget många 

artiklar och det är inte enbart en artikel som skapat debatt. Uppsatsens tidsram ger dock end-

ast utrymme till att utreda artikel 13 i direktivförslaget.  

 

I artikel 13 framgår att det avtal som ingåtts mellan en rättighetshavare och en tjänsteleveran-

tör ska vara grunden för användningen av det rättighetsskyddade materialet.16 Det kommer 

ytterst övergripande att redogöras för avtalslicenser i uppsatsen, avtalsrättsliga aspekter kom-

mer i övrigt inte behandlas ingående.  

 

I uppsatsen används vissa tekniska begrepp, men dessa förklaras inte ingående. I de fall det 

dock fordras en förklaring ges detta ytterst övergripande. Med förbehåll för diskussionen som 

förs i avsnitt 5.4 angående huruvida en teknikberoende lagstiftning är förnuftigt, kommer tek-

niska problem inte utredas eftersom det inte fyller någon funktion för syftet med denna upp-

sats. 

 

De åtgärder som föreslås i direktivförslaget berör bland annat ”onlinetjänster som lagrar och 

ger tillgång till innehåll som laddas upp av deras användare”17. Begreppet har avgränsats 

ytterligare och i uppsatsen redogörs endast för videosajters tjänster. Avgränsningen har valts 

eftersom en videosajt innefattar kända webbplatser på internet som majoriteten av befolk-

ningen använder sig av på daglig basis och som främst används för att dela och titta på 

videomaterial18. 

 

Slutligen kommer främst tjänsteleverantörers, det vill säga videosajters, perspektiv belysas. 

Det kan dock inte undvikas att även belysa rättighetshavarnas intressen, eftersom de blir vi-

deosajternas motsatssida. Trots att det kan finnas intressanta problem och eventuella lösningar 

                                                
16 Fakta-PM om EU-förslag, s. 4. 
17 Fakta-PM om EU-förslag, s. 4. 
18 Videomaterial i denna uppsats omfattar officiella och användargenererade videor. Videomaterial kan exem-
pelvis omfatta bilder, ljud och videos. 
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med hänsyn till andra intressen än de två som precis nämnts, finns inte utrymme att undersöka 

dessa med hänsyn till uppsatsens tidsram. 

 

1.5 Metod och material 

1.5.1 Tillämpad metod 

För att fastställa svensk gällande rätt har lagtext, förarbeten, rättspraxis och doktrin studerats. 

De nyss nämnda rättskällorna är hierarkiskt uppbyggda och deras ställning i den svenska rät-

ten har beaktats i den ovan angivna ordningen.19 Med anledning av att uppsatsen syftar till att 

utreda gällande rätt har en rättsdogmatisk metod tillämpats som huvudmetod. Eftersom upp-

satsen grundar sig på ett direktivförslag från EU och EU-rätten är en del av den svenska rät-

ten, har en EU-rättslig metod tillämpats som komplement. 

 

1.5.2 Rättsdogmatisk metod 

Ett av uppsatsens huvudsyften är att undersöka hur direktivförslaget påverkar gällande rätt. 

För att beskriva, systematisera och tolka gällande rätt har en rättsdogmatisk metod tilläm-

pats.20 Vad som karaktäriserar rättsdogmatiken finns det flera uppfattningar om. Den kan ex-

empelvis bestämmas av sin metod och sitt material eller av sitt syfte. Det som karaktäriserar 

metod och material är att rättskällorna ska användas i enlighet med rättskälleläran. Det som 

karakteriserar syftet är att fastställa gällande rätt.21 Det är främst nyss nämnda kännetecken 

som är av intresse för denna uppsats.  

 

Rättskällor kan delas in i materiella och formella rättskällor. Materiella rättskällor styrs av 

rättskälleläran, besvarar frågan varför en norm ska beaktas och grundas på legitimiteten hos 

lagstiftare samt domstolar. Formella rättskällor har sitt ursprung ur materiella rättskällor och 

omfattar material som ska, bör eller får åberopas.22 Rättskällelärans innebörd är att fastställa 

vilka rättskällorna är och vilken inbördes prioritetsordning de har.23 Exempelvis ska lag beak-

tas. I denna uppsats har bland annat URL getts stort utrymme. Det som bör beaktas är fram-

                                                
19 Kaldal, A. & Sjöberg, G., Vetenskapskrav på uppsatser i rättsvetenskap. Stockholm: Jure förlag, 2018, s.13, se 
även Sandgren, C., Debatt – är rättsdogmatiken dogmatisk? Tidskrift för rättsvetenskap, 2008, s. 651. 
20 Olsen, L., Rättsvetenskapliga perspektiv. SvJT. Häfte 2, 2004, s.111, s.117. 
21 Sandgren, C., s. 649. 
22 Peczenik, A., Vad är rätt? – om demokrati, rättssäkerhet och juridisk argumentation, 1:a uppl., Stockholm: 
Norstedts Juridik, 1995, s. 209 f. 
23 Frändberg, Å., Den allmänna rättsläran – tidlös och ständigt aktuell. SvJT. 2002, s. 569. 
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förallt rättspraxis, förarbeten och vissa sedvanerättsliga tolkningsregler. I uppsatsen har både 

nationell rättspraxis såsom EU-praxis använts i belysande syfte. Vidare har svar främst sökts i 

förarbeten när det funnits luckor i lagtexten. Ett åsidosättande av material som bör beaktas 

minskar endast ett arguments sannolikhet. Material som får beaktas är exempelvis doktrin och 

lagförslag. Läroböcker skrivna av exempelvis Levin, Lindberg och Westman har använts för 

att framställa fakta. Lagkommentarer har till viss del använts, men har inte en övervägande 

omfattning i uppsatsen. Det ovan beskrivna innebär att rättskällor, det vill säga gällande rätt, 

ska beaktas vid lagtolkning. Rättskälleläran används för att motivera lagars giltighet respek-

tive ogiltighet.24 Beroende på vilket rättsområde som berörs kan rättskällorna ha varierad be-

tydelse. Lagtext anses oftast som rättskällan av störst betydelse, men på vissa rättsområden är 

inte lagtexten så omfattande. I de fallen har exempelvis rättspraxis och doktrin större bety-

delse än själva lagtexten i sig.25 När svar inte funnits i material som ska beaktas har således 

material sökts i material som bör beaktas. Slutligen har material inhämtats i material som får 

beaktas. 

 

En svaghet som beskrivits med metoden är att den intresserar sig för normerna, men inte hur 

de tillämpas. Metoden används dock för att framställa kritik av rättsläget och för att föreslå 

förändringar.26 Eftersom uppsatsen kartlägger gällande rätt och dessutom behandlar ett direk-

tivförslag vilket bidrar till att kommande rätt undersöks kan metoden, trots kritiken, ändå an-

ses lämplig för denna uppsats. Metoden är därmed av hög relevans för att besvara uppsatsens 

frågeställningar. 

 

1.5.3 EU-rättslig metod 

Av ovan presenterade fakta om den rättsdogmatiska metoden framgår att det är gällande rätt 

metoden behandlar. Uppsatsens fokus är emellertid ett direktivförslag, det vill säga kom-

mande rätt, vilket innebär att den rättsdogmatiska metoden måste kompletteras med en annan 

metod. En EU-rättslig metod har därmed använts. Metoden används för att tolka och tillämpa 

källor i EU-rätten. EU utgör en självständig rättsordning. Inom EU finns en gemensam euro-

peisk nivå och en nationell nivå, vilket bildar ett så kallat tvåvåningssystem för EU:s rättsak-

ter. Den nationella nivån består av alla medlemsstaters nationella rättsordningar. EU-rättens 

                                                
24 Peczenik, A., Rättsordningens struktur, SvJT 1974, s. 373 f. 
25 Kleinman, J., Rättsdogmatisk metod, kap. 2 i Nääv, M. & Zamboni, M., (red.), Juridisk metodlära, 2:a uppl., 
Lund: Studentlitteratur, 2018, s. 22. 
26 Kleinman, J., Rättsdogmatisk metod, kap. 2 i Nääv, M. & Zamboni, M., s. 24. 
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regler har getts företräde när regelkonflikter med nationell rätt uppstått. Företräde med fördel 

för EU-rätten ges eftersom EU-rätten har så kallad direkt effekt, vilket EU-domstolen fastsla-

git i rättspraxis. Den svenska rätten följer och är således underordnad EU-rätten.27 Värt att 

uppmärksamma är även EU-rättens företräde framför svensk grundlag.28 Hänsyn till EU-

rättens företräde har således beaktats i uppsatsen. 

 

EU är en källa till lagstiftning eftersom EU har inverkan på medlemsstaternas lagstiftning och 

därmed blir en del av var medlemsstats rättssystem. EU-rätten indelas normalt i primär- och 

sekundärrätt, samt kompletterande lagstiftning. Primärrätten består av fördragen och de all-

männa rättsprinciperna. I uppsatsen har huvudsakligen fördraget om Europeiska unionen (EU-

fördraget) och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) beaktats. Se-

kundärrätten grundas i sin tur på fördragen. Primärrätten befinner sig högst upp i EU-rättens 

hierarki och sekundärrätten befinner sig på nivån under primärrätten. Utöver EU-rättens för-

drag har rättspraxis från EUD getts en betydande del i uppsatsen eftersom rättspraxis tas i 

beaktande när gällande rätt ska fastställas. Målet Scarlet Extended29 har exempelvis en omfat-

tande betydelse för denna uppsats i fråga om användningen av effektiv igenkänningsteknik. 

 

Uppsatsen behandlar som sagt ett direktivförslag. Om direktiv, som omfattas av EU:s sekun-

därrätt, har direkt effekt är en komplicerad fråga. Eftersom EU-rätten ska tillämpas så effek-

tivt som möjligt har domstolen genom rättsfall utvidgat doktrinen om direkt effekt till att om-

fatta direktiv i de fall genomförandet av olika skäl inte skett i någon medlemsstat.30 I de fall 

ett direktiv inte genomförts i en medlemsstat kan en offentlig myndighet inte heller åberopa 

det gentemot en enskild i den medlemsstaten. I de fall en bestämmelse i ett icke genomfört 

direktiv strider mot en nationell bestämmelse, kan den nationella domstolen inte undanröja 

den nationella bestämmelsen. Avsikten med bestämmelsen är att undvika att en medlemsstat, 

genom att inte följa gemenskapsrätten, inte heller ska kunna dra fördel av den.31 Härav följer 

                                                
27 Dom av den 5 februari 1963, Van Gend en Loos mot Administratie der Belastingen, C-26/62, 
ECLI:EU:C:1963:1, s. 170, se även Reichel, J., EU-rättslig metod, kap. 5 i Nääv, M. & Zamboni, M., (red.), 
Juridisk metodlära, 2:a uppl., Lund: Studentlitteratur, 2018, s. 109 ff. 
28 Dom av den 17 december 1970, Internationale Handelsgesellschaft, C-11/70, ECLI:EU:C:1970:114, p. 3. 
29 C-70/10, Scarlet Extended. 
30 Bernitz, U. & Kjellgren, A., Europarättens grunder, 5:e uppl., Stockholm: Nordstedts Juridik, 2014, s. 115. 
31 Dom av den 26 september 1996, Arcaro, C-168/95, ECLI:EU:C:1996:363, p. 36, 38 f. 



 8 

att den nationella lagstiftningen ska tolkas med hänsyn till EU-rätten, vare sig det föreligger 

direkt effekt eller inte.32 

 

1.5.4 Material 

Källor som ska, bör och får användas vid en juridisk argumentation har använts.33 Lag och 

förarbeten, det vill säga traditionella rättskällor, har använts för att beskriva regelverket och 

rättsläget. Det är som tidigare nämnt bland annat URL och dess förarbeten som varit utgångs-

punkten, men även andra lagar och förarbeten har varit av betydelse för uppsatsens genomfö-

rande. I de fall det funnits luckor i lagtexten har rättspraxis och förarbeten kunnat fylla ut med 

information. Utfärdade domar i mål som hänvisats till EUD har en omfattande betydelse för 

uppsatsen. Användning av rättspraxis och litteratur, både inom svensk rätt som EU-rätt har 

även varit av betydelse, emedan doktrin ej getts en övervägande omfattning i uppsatsen. Det 

har funnits rikligt med källor som ska, bör och får användas. Urvalet dem sinsemellan har 

gjorts med utgångspunkt ur rättskällehierarkin.  

 

Nyhetsvärdet på det valda ämnet är högt och direktivförslaget är i skrivande stund inte gäl-

lande rätt. Därav har det till viss del varit begränsat med material av högt hierarkiskt värde 

avseende information om direktivförslaget. Fakta om och kritiken mot direktivförslaget har i 

de flesta fall återfunnits i källor på internet. Majoriteten av valda internetkällor är dock av 

högt värde. Informationen är bland annat inhämtad från exempelvis Europeiska kommission-

ens hemsida. Information från inte lika pålitliga källor, exempelvis finska Europainformation-

en, har likväl inhämtats. Materialet har dock granskats källkritiskt och efter noggrann över-

vägning erhållit en plats i uppsatsen. De källor som uppenbarat sig tveksamma har uteslutits. 

Uppsatsen har i helhet försetts med relevanta, pålitliga och varierade källor som valts med 

omsorg. 

 

1.6 Disposition 
I första kapitlet av uppsatsen presenteras bakgrund, problemformuleringar, avgränsningar och 

metod samt material. I andra kapitlet redogörs för upphovsrättens regelverk. Den svenska 

upphovsrättslagstiftningen i URL beskrivs, liksom internationella såväl som europeiska har-

                                                
32 Dom av den 10 april 1984, Von Colson och Kamann mot Land Nordrhein-Westfalen, C-14/83, 
ECLI:EU:C:1984:153, p. 26. 
33 Peczenik, A., Rättsordningens struktur, SvJT 1974, s. 373 f. 
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moniseringsåtgärder. Avslutningsvis redogörs för regelverket kring upphovsrättsintrång. I 

tredje kapitlet framställs mellanhänders ansvar. Begreppet mellanhänder förklaras och det 

redogörs för viktiga regelverk på området. Avslutningsvis redogörs för videosajters, det vill 

säga mellanhänders, ansvar och om förbudet mot en allmän övervakningsskyldighet. I det 

fjärde kapitlet förklaras direktivförslaget närmare, begreppet en digital inre marknad förklaras 

och det redogörs för den omdiskuterade artikel 13. Kapitlet behandlar avslutningsvis avtalsli-

censer. I uppsatsens femte kapitel förklaras vad som avses med svåridentifierat innehåll, där 

parodier ges som exempel. Kapitlet avslutas med en skildring av igenkänningstekniken. Det 

insamlade materialet analyseras i kapitel sex, där även uppsatsens frågeställningar besvaras. 

Avslutningsvis presenteras slutsatserna i kapitel sju. Varje kapitel, exklusive kapitel sju, av-

slutas med en sammanfattning innehållande löpande analys.  
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2 Upphovsrätt 

2.1 Inledning 
Immaterialrätt är en ensamrätt som beviljas intellektuella verk och omfattar dels den industri-

ella äganderätten34, dels upphovsrätten. Värt att uppmärksamma är att den industriella ägan-

derätten och upphovsrätten inte är skilda från varandra, utan deras skydd är ofta överlap-

pande.35 Det händer följaktligen att en och samma företeelse ibland skyddas av flera im-

materialrättsliga lagar.36 Den nationella upphovsrätten formas av internationella överens-

kommelser och EU-rätt.37 I avsnittet beskrivs den internationella, EU-rättsliga och nationella 

upphovsrätten samt vilka harmoniseringsåtgärder som vidtas. Kapitlet avslutas med en redo-

görelse av upphovsrättens intrångsregler. 

 

2.2 Upphovsrättens källor och interaktion 

2.2.1 Inledande kommentar 

Immaterialrätterna uppkommer oftast som nationella rättsskydd. Den svenska upphovsrätten 

regleras i URL och bestämmelserna tillämpas, enligt 60 §, på verk som har skapats av den 

som är svensk medborgare, har sin vanliga vistelseort i Sverige eller på verk som har skapats 

eller utgivits i Sveriges rike. Verk skyddas således i varje land separat än internationellt. Sve-

rige har dock anslutit sig till internationella konventioner på området som medför att URL:s 

bestämmelser i stor utsträckning även kan tillämpas på verk och prestationer med utrikes ur-

sprung.38 I de fall en upphovsman vill ha skydd i flera länder tillämpas de aktuella ländernas 

nationella lagar i var land för sig.39 Skyddstiden för verk är 70 år efter upphovsmannens 

dödsår.40 

 

                                                
34 Den industriella äganderätten omfattar uppfinningar (patent), varumärken, industriell formgivning och bruks-
mönster samt ursprungsbeteckningar. 
35 Maunsbach, U. & Wennersten, U., s. 15, 19. 
36 Levin, M., Lärobok i immaterialrätt, 11:e uppl., Stockholm: Wolters Kluwer, 2017, s. 24. 
37 Hellstadius, Å., Immaterialrätt och marknadsrätt – ur praktiskt perspektiv, Stockholm: Wolters Kluwer, 2016, 
s. 17. 
38 Prop. 2004/05:110, Upphovsrätten i informationssamhället, s. 39. 
39 Maunsbach, U. & Wennersten, U., s. 23. 
40 43 § URL. 
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2.2.2 Internationella harmoniseringsåtgärder 

Upphovsrätten formas som sagt av internationella harmoniseringsinsatser vilket får stor in-

verkan på nationell upphovsrätt, trots att territorialitetsprincipen gäller. Bernkonventionen för 

skydd av litterära och konstnärliga verk (Bernkonventionen) som tillkom år 1886 har fått stort 

inflytande på upphovsrättens reglering i stora delar av världen. De länder som anslutit sig till 

konventionen ingår i Bernunionen. För länderna inom Bernunionen, däribland Sverige, krävs 

inga formaliteter som exempelvis registrering för att uppnå upphovsrättsligt skydd, utan 

skyddet uppstår formlöst i och med verkets tillkomst.41 När en upphovsman skapat ett själv-

ständigt verk ”belönas” således denne för sin insats genom att erhålla upphovsrättsligt 

skydd.42 Principen om nationell behandling i konventionen kräver att unionsländerna ska be-

handla medborgare lika, oavsett om de är utländska eller inländska. Reglerna i konventionen 

är dock minimiregler och varje land får skapa sin egen upphovsrätt utifrån dessa. Trots Bern-

konventionens höga ålder har den fortfarande stort inflytande, mycket på grund av dess inför-

livande i överenskommelsen om Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights 

(TRIPs-avtalet) inom World Trade Organization (WTO), där Bernkonventionen utgör grun-

den för det upphovsrättsliga skyddssystemet. TRIPs-avtalet är sedan år 1996 ratificerat av 

Sverige och innehåller bestämmelser om hur de olika immaterialrätternas skydd ska utformas 

samt om hur eventuella intrång ska sanktioneras.43  

 

World Intellectual Property Organization (WIPO) är en ledande aktör inom immaterialrättens 

område. WIPO är Förenta nationernas (FN:s) fackorgan för immaterialrätt och arbetar med att 

utveckla befintliga konventioner och förhandla fram nya. WIPO administrerar bland annat 

Bernkonventionen. WIPO är en åtgärd som vidtagits på internationell nivå för att anpassa den 

tekniska utvecklingen.44 

 

Det som nämnts hittills gäller inte de till upphovsrätten närstående rättigheterna, utan endast 

upphovsrätten. För de närstående rättigheterna finns det andra internationella konventioner 

som ger skydd.45 Eftersom de närstående rättigheterna inte är i fokus för denna uppsats ge-

nomförande kommer dess aktuella konventioner inte redogöras för. En kort redogörelse för de 

närstående rättigheterna presenteras dock i avsnitt 2.2.5. 

                                                
41 Prop. 1960:17, med förslag till lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, m.m. s. 30. 
42 Wainikka, C., Upphovsrätten i mediebranschen – en fråga om avtal. SvJT 2007, s. 620. 
43 Maunsbach, U. & Wennersten, U., s. 24 ff. 
44 Maunsbach, U. & Wennersten, U., s. 25, 62 f. 
45 Wainikka, C., s. 600 f. 
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2.2.3 Europeiska harmoniseringsåtgärder 

EU strävar efter att skapa harmoniseringsåtgärder och därmed ett system som ger ett enhetligt 

skydd för immateriella rättigheter.46 En av anledningarna till att EU intresserar sig för upp-

hovsrätten är på grund av att den påverkar varors och tjänsters fria rörlighet. För att upprätt-

hålla den fria rörligheten har harmonisering skett eller försökt uppnås genom både direktiv 

och förordningar.47 EU och dess medlemsstater har delad befogenhet att lagstifta inom im-

materialrätten eftersom rättsområdet anses vara en del av den inre marknaden.48 Sverige 

måste dock respektera och genomföra EU-rätten i svensk rätt när EU utnyttjat sin befogenhet 

enligt principen om lojalt samarbete – EU-rätten har därmed företräde framför nationell rätt.49 

Direktiv blir dock inte automatiskt gällande rätt i medlemsstaterna, utan en viss tidsfrist ges 

för att genomföra det i respektive nationell lagstiftning.50 

 

Upphovsrätten är genom de idag hittills tillkomna direktiven inte helt harmoniserad. Genom 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av 

vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället (Infosoc-

direktivet) som genomfördes i Sverige år 2005, avsågs lagstiftningen anpassas till den tek-

niska utvecklingen inom den digitala världen. Infosoc-direktivet kompletterar övriga direktiv 

som tillkommit inom upphovsrätten på områden där de inte harmoniserar EU-staternas lag-

stiftning. Direktivet tillkom för att anpassa bestämmelser som betydligt skilde sig åt emellan 

EU:s medlemsstater. Skillnader som inte hade några negativa effekter på den inre marknaden 

behövde dock inte justeras. Direktivet syftar till att bevara en balans för allmänna intressen att 

få nyttja verk och tillhandahåller ett starkt upphovsrättsligt skydd.51 Direktivet håller dock 

inte jämna steg med den snabba tekniska utvecklingen. Det i uppsatsen behandlade direktiv-

förslaget uppstod, tillsammans med andra direktiv, i och med det fortsatta skapandet av en 

harmoniserad upphovsrättslagstiftning inom EU.52 

 

De nationella lagarna och EU-rätten har en nära koppling med varandra och på grund av det 

är EUD:s rättspraxis av central betydelse för att kunna förstå de nationella lagarna. EUD:s 

                                                
46 Art. 118 EUF-fördraget. 
47 Wainikka, C., s. 601. 
48 Art. 4.2 a) EUF-fördraget. 
49 Art. 4.3 EU-fördraget, se även Dom av den 15 juli 1964, Costa mot E.N.E.L., C-6/64, ECLI:EU:C:1964:66, s. 
218. 
50 Wainikka, C., s. 602. 
51 Ds 2007:29, Musik och film på internet – hot eller möjlighet, s. 32 f., se även NJA 2016 s. 212. 
52 Faktablad om EU – 2019, http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sv/FTU_2.1.12.pdf (hämtad 2018-12-09). 
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avgöranden måste således ständigt bevakas för att fullt ut förstå hur de svenska lagarna ska 

tillämpas.53 Domstolen ansvarar för att en korrekt tolkning och tillämpning av unionens för-

drag görs och ansvarar därmed för EU:s rättsutveckling.54 EUD:s viktigaste uppgift är att 

tolka fördragsbestämmelser och andra rättsakter samt meddela ett förhandsavgörande när nat-

ionell domstol begär det.55 Inom unionen finns även en tribunal som har hand om mål mellan 

EU:s institutioner och mål där fysiska eller juridiska personer för talan. Tribunalens behörig-

het är begränsad och avgöranden kan överklagas till EUD.56 

 

2.2.4 Upphovsrätten 

Upphovsrätten har sin utgångspunkt i 1 § URL och skyddar intellektuella prestationer. För att 

ett verk ska kvalificeras för skydd krävs att det bär en viss prägel av självständighet och origi-

nalitet, eller har så kallad verkshöjd.57 Verkshöjd är ett svenskt begrepp, men det motsvarar i 

stort sett det harmoniserade originalitetskravet som EU-rätten ger uttryck för.58 Om kravet för 

verkshöjd är uppfyllt ges rättighetshavaren en ensamrätt till sitt verk.59 

 

Upphovsrättigheterna består av den ekonomiska och den ideella rätten. Den ekonomiska rät-

ten består av rättigheter som kan utnyttjas ekonomiskt och som kan överlåtas.60 Rätten består 

av två delar: den ena är exemplarframställningsrätten och den andra är rätten att göra verket 

tillgängligt för allmänheten61. Exemplarframställningsrätten ger upphovsmannen ensamrätt att 

framställa exemplar av verket, vilket innefattar varje direkt eller indirekt och tillfällig eller 

permanent framställning. Framställningen får vidare ske i vilken form, eller med vilken metod 

som helst och det spelar ingen roll om den sker helt eller delvis. Exemplarframställningsrätten 

ger således upphovsmannen en fri förfoganderätt över sitt verk. Att få tillgängliggöra verket 

för allmänheten ger upphovsmannen ensamrätt att överföra verket till allmänheten, framföra 

det offentligt, visa det offentligt och sprida verket till allmänheten. Att verket görs tillgänglig 

                                                
53 Maunsbach, U. & Wennersten, U., s. 27 f. 
54 Art. 19.1 EU-fördraget, jfr Maunsbach, U. & Wennersten, U., s. 28. 
55 Art. 267 EU-fördraget, jfr Maunsbach, U. & Wennersten, U., s. 28. 
56 Art. 256 EU-fördraget, jfr Maunsbach, U. & Wennersten, U., s. 28. 
57 Prop. 1960:17, s. 42. 
58 NJA 2015 s. 1097. 
59 Prop. 1960:17, s. 32. 
60 Olin, A., URL, kommentaren till 2 §, Karnov, 2017-07-01. 
61 Vad som menas med begreppet allmänheten har fastslagits i rättspraxis. Allmänheten innefattar ett ”obestämt 
antal eventuella personer” och är ”i allmänhet fråga om ett ganska stort antal personer”, se Dom av den 7 de-
cember 2006, SGAE, C-306/05, ECLI:EU:C:2006:764, p. 37 ff. 
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för allmänheten innebär således att det visas offentligt i någon form.62 Bestämmelsen överfö-

ring till allmänheten63 infördes för att tillgängliggörande av verk på internet skulle kräva upp-

hovsmannens tillstånd och därmed omfattas av dennes ensamrätt.64 Ett verk görs tillgängligt 

för allmänheten när verket överförs till allmänheten, när verket framförs offentligt, när exem-

plar av verket visas offentligt eller när exemplar av verket bjuds ut till försäljning.65 Rättig-

hetshavarens ensamrätt vägs mot samhällets intresse till att kunna ta del av kultur och veten-

skap. En balans mellan upphovsmannens och samhällets intressen måste därför finnas.66 Den 

person som angivits som skapare av verket ska anses som upphovsman, det behövs inga andra 

bevis för vem det är, vilket kommer till uttryck i 7 § 1 st. URL. Att en upphovsman äger rätt 

till sina verk är dessutom grundlagsstadgat.67  

 

Den ideella rätten går, i motsats till den ekonomiska rätten, inte att överlåta i enlighet med 27 

§ URL. Rätten kan dock avsägas. Den ideella rätten består även den av två delar: respekträt-

ten och namngivningsrätten. Respekträtten innebär att ett verk inte får ändras så upphovs-

mannens anseende eller egenart kränks. Vidare får inte verket göras tillgängligt för allmän-

heten i form eller på ett sätt som är kränkande för upphovsmannen.68 Det kan dock vara svårt 

att hävda kränkningar av respekträtten eftersom det måste röra sig om relativt grova kränk-

ningar.69 Namngivningsrätten ger upphovsmannen en rätt att bli namngiven, i enlighet med 

god sed, som skapare av verket när det framställs eller görs tillgängligt för allmänheten.70 

 

2.2.5 De till upphovsrätten närstående rättigheterna 

De till upphovsrätten närstående rättigheterna regleras i kapitel 5 URL och skyddar främst ett 

verks framförande. Exempelvis ska skälig ersättning betalas till utövande konstnärer och fo-

nogramframställare när deras verk utnyttjas i form av inspelningar.71 De närstående rättighet-

erna uppställer dock inget krav på verkshöjd, utan det räcker med att ett framförande, en in-

                                                
62 2 § 2–3 st. URL. 
63 Begreppet överföring till allmänheten innefattar ”överföring till en ny del av allmänheten” som ”inte beakta-
des av upphovsmännen” när de ”tillät att verket användes för överföring till den ursprungliga publiken”, se Dom 
av den 15 mars 2012, Phonographic Performance (Ireland), C-162/10, ECLI:EU:C:2012:141, p. 49. 
64 Prop. 2004/05:110, s. 1. 
65 2 § 1–3 st. URL. 
66 Art. 27, Förenta nationerna, Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna, 2008, https://fn.se/wp-
content/uploads/2016/07/Allmanforklaringomdemanskligarattigheterna.pdf (hämtad 2019-03-11). 
67 2 kap. 16 § Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform (RF). 
68 3 § 1–2 st. URL. 
69 Hellstadius, Å., s. 38. 
70 3 § 1–2 st. URL. 
71 45 §, 47 § URL. 
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spelning eller en utsändning förekommer. Skyddet för närstående rättigheter har betydelse för 

fysiska eller materiella verk och skyddsobjekten är artisters framföranden, producenters upp-

tagningar av fonogram och film samt radio- och TV-företags utsändningar.72 Utövande konst-

närer har ensamrätt till sina framföranden och därmed ensamrätt att göra sitt framförande till-

gängligt för allmänheten.73 I de undantagsfall en utövande konstnär inte har en ensamrätt till 

sitt framförande har denne istället rätt till ekonomisk ersättning.74 

 

2.2.6 Inskränkningar i upphovsrätten 

Det finns vissa inskränkningar i den ensamrätt som tillkommer en upphovsman genom de 

ekonomiska rättigheterna. I vissa fall behöver upphovsmannens tillstånd inte inhämtas från 

allmänheten, trots att upphovsmannen har ensamrätt till verket. I URL:s 2:a kapitel finns be-

stämmelser om upphovsrättens inskränkningar. Inskränkningarna har grundats på samhälls-

mässiga avvägningar mellan enskilda och allmänna intressen. Som tidigare nämnts måste en 

upphovsmans ensamrätt tas hänsyn till, samtidigt som samhället i sig har rätt att ta del av kul-

tur och vetenskap.75 Exempel på lagliga inskränkningar är rätten att framställa ett eller några 

få exemplar av offentliggjorda verk för privat bruk, rätten att framställa exemplar för under-

visningsändamål för lärare och elever samt rätten att citera ur offentliggjorda verk i överens-

stämmelse med god sed.76 

 

2.3 Intrång 

2.3.1 Intrång och sanktioner i upphovsrätten 

Ensamrättigheterna ger en upphovsman rätten att förfoga över sitt verk på olika sätt och rätten 

att hindra andra från att använda verket på ett sådant sätt som kan innebära ett intrång i en-

samrättigheterna.77 En rättighetshavare kan dock i regel inte stoppa användning av ett skyddat 

objekt för privat bruk, utan skyddet är oftast begränsat till användning i näringsverksamhet.78 

I fråga om efterbildning har det i rättspraxis slagits fast en presumtionsregel. Det presumeras 

att efterbildning föreligger i de fall två verk uppvisar en viss grad av likhet med varandra. Den 

                                                
72 Ds 2007:29, s. 76. 
73 45 § 1 st. 2–3 p. URL. 
74 Ds 2007:29, s. 78. 
75 Maunsbach, U. & Wennersten, U., s. 54. 
76 Se 12, 14 och 22 §§ URL. 
77 Maunsbach, U. & Wennersten, U., s. 54. 
78 Hellstadius, Å., s. 21 f. 
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som gör gällande att ett intrång i upphovsrätten har gjorts måste själv bevisa att en efterbild-

ning har skett. Den som blir anklagad för att ha gjort ett intrång i någons upphovsrätt måste i 

sin tur bevisa att dennes verk framtagits självständigt för att efterbildning inte ska anses före-

ligga.79  

 

Ett straff är en sanktion som staten utövar mot en enskild person med tvång. Straffrätten re-

gleras främst i Brottsbalk (1962:700) (BrB). BrB stadgar allmänna regler som är gemen-

samma för alla, som exempelvis krav på uppsåt. Det finns dock straffrättsliga regler i andra 

lagar, som exempelvis URL. Ett brott kan i sin tur vara av både civilrättslig och straffrättslig 

karaktär, vilket betyder att både skadestånd (civilrättsligt) och fängelse (straffrättsligt) kan 

utdömas.80 Reglerna för intrång i någons upphovsrätt regleras i 7:e kapitlet URL. Straff inträ-

der vid ett intrång mot en rättighetsinnehavares förfoganderätt, det vill säga när ett verk kopi-

erats eller gjorts tillgängligt för allmänheten utan rättighetshavarens tillstånd. Även intrång i 

de ideella rättigheterna leder till påföljder. För att ett straffansvar för intrång i upphovsrätten 

ska aktualiseras behöver det inte vara ett medvetet intrång. Rekvisiten för sanktionerna böter 

eller fängelse i högst två år är uppsåt eller grov oaktsamhet.81 Ett anspråk om upphovsrättsin-

trång kan följaktligen angripas antingen civilrättsligt eller straffrättsligt. Den som genom upp-

såt eller grov oaktsamhet gjort intrång i någons upphovsrätt ska enligt allmänna skadestånds-

rättsliga regler även ersätta all ekonomisk skada såsom personligt lidande och obehag som 

orsakats rättighetshavaren. Ett eventuellt skadeståndsyrkande ska beräknas enligt 54 § URL. 

Regeln omfattar främst ersättningsskyldigheten vid straffbara intrång, men är även tillämplig 

vid intrång som inte gett anledning till straffpåföljd.82 

 

2.3.2 Intrång och sanktioner i upphovsrätten på webben 

Det har redogjorts för en rättighetshavares upphovsrätt till sitt verk, vad som krävs för att få 

ensamrätt till ett verk och vilka handlingar som kan anses utgöra ett intrång. Ensamrätt till 

verk och intrångshandlingar finns även i den digitala världen. Tidigare när ett upphovsrättsin-

trång begicks via internet hade rättighetshavaren små möjligheter att ingripa. Anledningen till 

svårigheten var att rättighetshavaren endast kunde få ut uppgifter om motparten under en på-

gående rättegång och en sådan rättegång kunde inte inledas förrän motparten var identifierad. 

                                                
79 NJA 1994 s. 74. 
80 Lagen.nu, https://lagen.nu/begrepp/Straffrätt, sökord: straffrätt (hämtad 2018-12-13). 
81 53 § URL. 
82 SOU 1956:25, Upphovsmannarätt till litterära och konstnärliga verk, s. 428 f. 
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Det så kallade civilrättsliga sanktionsdirektivet83, som har genomförts i svensk rätt och finns 

reglerat i 53 c–53 h §§ URL, medförde vissa lagändringar. Lagändringarna har bland annat 

gett domstol möjlighet att döma vissa aktörer till att utge information om varor och tjänsters 

ursprung och distributionsnät till rättighetshavaren, om varorna och tjänsterna anses göra in-

trång i rättighetshavarens ensamrättigheter. Den nya möjligheten till att utge information kal-

las informationsföreläggande. Nu för tiden, efter införandet av informationsföreläggande, är 

det lättare att identifiera personen som begått ett intrång. En rättighetshavare kan numera få 

information om den abonnent vars abonnemang har använts vid ett intrång via webben. Dom-

stolen meddelar informationsföreläggande och abonnentens information ges ut om rättighets-

havaren lagt fram tillräckliga bevis och visat sannolika skäl för att intrång skett. Tack vare ett 

informationsföreläggande kan en rättighetshavare ta reda på vilket abonnemang som använts 

för intrånget, kontakta abonnenten och kräva att denne ser till att intrånget upphör. Informat-

ionen rättighetshavaren får gör det även möjligt för denne att väcka talan mot den som är an-

svarig, eller mot den som medverkat till intrånget. En rättighetshavare som råkat ut för ett 

intrång kan exempelvis kräva skadestånd.84 

 

2.4 Sammanfattning 
Upphovsrätten skyddar intellektuella prestationer, har inget formkrav, men förutsätter att ver-

ket uppfyller ett visst krav av verkshöjd. Upphovsrätten tar hänsyn till upphovsmannens möj-

lighet till ekonomisk avkastning av sitt verk såsom samhällets rätt att kunna ta del av kultur 

och vetenskap. En balans mellan upphovsmannens ensamrätt till sitt verk och samhällets ut-

veckling genom att få ta del av verket måste därför upprätthållas. 

 

Upphovsrätten innefattar en ekonomisk och en ideell del, där den första tar hänsyn till bland 

annat tillgängliggöranderätten och den andra till bland annat respekträtten. Till upphovsrätten 

finns även närstående rättigheter, där regelverket fokuserar på att skydda framförandet av ett 

verk. I uppsatsen är det främst den ekonomiska rätten som är av störst relevans. Kort inform-

ation om den ideella rätten och de till upphovsrätten närstående rättigheterna har presenterats 

eftersom informationen är nödvändig för resterande läsning. Kapitel två ska ge läsaren en 

förståelse för immaterialrätten i allmänhet och upphovsrätten i synnerhet.  

                                                
83 Europaparlamentet och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för 
immateriella rättigheter (direktivet om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter). 
84 Dir. 2009:68, Utvärdering av vissa lagändringar som gäller skyddet av immateriella rättigheter på internet, s. 
2. 
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Upphovsrätten är främst ett nationellt rättsskydd och i Sverige regleras den i URL. Sverige 

har dock anslutit sig till internationella konventioner. Det har medfört att URL:s bestämmel-

ser i stor utsträckning även kan tillämpas på verk och prestationer med utrikes ursprung. EU 

vill fortsätta harmoniseringen på upphovsrättens område och Sverige måste respektera och 

genomföra EU-rätten i svensk rätt när EU utnyttjat sin befogenhet enligt principen om lojalt 

samarbete.  

 

Det finns vissa inskränkningar i en upphovsmans ensamrätt, vilket betyder att det i vissa fall 

inte är fråga om ett intrång. Framställning av exemplar för privat bruk utgör exempelvis inte 

intrång i någons upphovsrätt. Den som gör sig skyldig till intrång kan dömas till att betala 

skadestånd till rättighetshavaren. Om uppsåt eller grov oaktsamhet föreligger kan den som 

gjort intrånget bli straffad med böter eller fängelse. Vid intrång i någons upphovsrätt som 

begås via internet är det nu för tiden, efter införandet av informationsföreläggande, lättare att 

identifiera personen som begått intrånget. 

 

Upphovsrätten är ett rättsområde under utveckling och ett område som ständigt utmanas. 

Människors användning av teknik som konstant är under utveckling förenklar inte detta redan 

komplicerade rättsområdet. Många användare av nättjänster oroar sig inte över konsekvenser-

na av ett eventuellt intrång i upphovsrätten utan skyddade verk sprids som en löpeld på webb-

platser. Det är viktigt att ha kunskap om upphovsrätten och även att försöka förstå dess till-

lämpning i de digitala miljöerna. Det är även viktigt att upphovsrätten bibehålls som en upp-

muntran till utvecklingen av konst och kultur, även på webben. Härav bör säkerställas att 

upphovsrättens framtida fokus inte enbart blir ett verktyg till att bestraffa eventuella intrång. 



 19 

3 Mellanhänders ansvar i en digital miljö 

3.1 Inledning 
I och med den snabba digitaliseringen har fokus på ansvaret för medverkan inom upphovsrät-

ten blivit större. En handling som inte är huvudgärningen för intrånget kan ha en nära kopp-

ling till själva intrånget, vilket medför att handlingen ändå omfattas av ansvar. Ansvaret avser 

mellanhänder som tillhandahåller, främjar eller möjliggör tillhandahållandet av material som 

resulterar i intrång på internet.85 I kapitlet redogörs för mellanhänders ansvar och viktiga re-

gelverk som finns på området idag. Lag (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor 

(BBS-lagen) presenteras först. Lagen innehåller intressanta bestämmelser om bland annat 

uppsiktsplikt och har en avgörande del för uppsatsens analys, varför lagen är värd att belysa. 

Därefter redogörs för e-handelsdirektivet där ansvarsfrihetsreglerna i främst artikel 14 och 

förbudet mot en allmän övervakningsskyldighet i artikel 15.1 är i fokus. 

 

3.2 Regelverk på området 

3.2.1 BBS-lagen 

En elektronisk anslagstavla är en tjänst för förmedling av meddelanden86 på elektronisk väg.87 

Att det rör sig om förmedling av meddelanden är det centrala för lagens tillämpning.88 Ett 

annat avgörande kriterium för lagens tillämplighet är att tjänsten ska vara interaktiv. Rekvisi-

tet innebär att användare både ska kunna ta del av andras, såsom sända egna meddelanden.89 

Videosajter, som är en mellanhand för användare som laddar upp videoklipp på sajten, kan 

betraktas som en värdtjänst90. Om en videosajt anses betraktas som en värdtjänst måste avgö-

                                                
85 Nicander, H., Upphovsrätten och medverkansansvaret i en digital miljö. SvJT 2012, s. 258. 
86 Meddelanden i BBS-lagen är meddelanden som lämnas för andra att läsa i en offentlig tjänst. Meddelanden i 
lagens mening åsyftar bild, text, ljud eller information i övrigt. Att kommentarsfält kan räknas som ett med-
delande har fastslagits i underrättspraxis, se prop. 1997/98:15, Ansvar för elektroniska anslagstavlor, s. 3, se 
även Göta hovrätts dom 2011-04-19 i mål nr. FT 2010-10. Videosajten YouTube använder sig exempelvis av 
kommentarsfält där användare kan sända meddelanden. 
87 1 § BBS-lagen. 
88 Lindberg, A. Westman, D., Praktisk IT-rätt, 3:e uppl., Stockholm: Norstedts Juridik, 2001, s. 141. 
89 Prop. 2001/02:150, Lag om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster, s. 43, jfr prop. 
1997/98:15, s. 9. 
90 En värdtjänst omfattar tjänster där det pågår interaktivitet utan att tjänsteleverantören är inblandad, se exem-
pelvis Ds 2007:29, s. 328. 
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ras enskilt från fall till fall av nationell domstol.91 Begreppet motsvarar begreppet elektronisk 

anslagstavla, vilket används i BBS-lagen.92 

 

BBS-lagen föreskriver att den som tillhandahåller en elektronisk anslagstavla ska ha uppsikt 

över tjänsten. Den som tillhandahåller tjänsten har därmed en skyldighet att ta bort meddelan-

den som exempelvis innehåller uppenbara intrång i någons upphovsrätt. Vidare är tillhanda-

hållaren skyldig att lämna viss information till tjänstens användare. Lämnas inte föreskriven 

information eller om vissa meddelanden inte tas bort kan tillhandahållaren straffas.93 

 

Tillhandahållaren av tjänstens informationsplikt 

Tillhandahållaren av en elektronisk anslagstavla ska lämna viss information. För det första 

måste information om tillhandahållarens identitet lämnas till samtliga som ansluter sig till 

tjänsten. För det andra måste information lämnas om i vilken utsträckning meddelanden som 

inkommer till tjänsten blir tillgängliga för andra användare.94 Den som bryter mot informat-

ionsplikten kan bli dömd till böter. Brottet måste ha gjorts uppsåtligen eller av oaktsamhet för 

att tillhandahållaren ska kunna bli dömd.95 

 

Tillhandahållaren av tjänstens uppsiktsplikt 

Tillhandahållaren av en elektronisk anslagstavla ska ha sådan uppsikt över tjänsten som skäli-

gen kan förväntas. Uppsiktskravet ska bedömas i ljuset av skälighetskravet med hänsyn till 

verksamhetens omfattning och inriktning.96 Det krävs inte en granskning av varje meddelande 

för sig, dock måste någon slags regelbunden kontroll föreligga. Vad som räknas som ett rim-

ligt tidsintervall för en regelbunden kontroll får avgöras med beaktande av hur många som 

normalt sätt kopplar upp sig mot tjänsten. Tidsintervallet får dock avgöras enskilt från fall till 

fall, eftersom inget scenario oftast är det andra likt. En tjänst som har ett högt besöksantal och 

som erbjuder yrkesmässiga tjänster bör ha ett högre krav än mindre besökta tjänster bedrivna 

av privatpersoner. I båda fallen bör dock minimumtiden för utebliven tillsyn inte vara längre 

än en vecka. Om varken tid eller resurser finns för en tillhandahållare för att uppfylla upp-

siktsplikten kan denne ge användarna möjlighet att anmärka på eventuella straffbara med-
                                                
91 Commission Staff Working Document Impact Assessment on the Modernisation of EU Copyright Rules, Sep-
tember 14, 2016, SWD(2016) 301 final, (Impact Assessment), s. 143. 
92 Lindberg, A. Westman, D., s. 148. 
93 Prop. 2001/02:150, s. 42 f. 
94 3 § BBS-lagen. 
95 6 § BBS-lagen. 
96 4 § BBS-lagen. 
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delanden genom en så kallad ”klagomur”. På så sätt hålls uppsikt över tjänsten på det sätt som 

erfordras.97 

 

Tillhandahållaren av tjänstens avlägsningsplikt 

En tillhandahållare som underlåter att avlägsna vissa meddelanden kan åläggas straffansvar. 

Det finns två bestämda situationer där en tillhandahållare av en tjänst är skyldig att ta bort ett 

meddelande som en användare sänt in. Det ena är när innehållet i meddelandet är uppenbart 

brottsligt enligt BrB:s bestämmelser. Det andra är när användaren sänt in ett meddelande som 

uppenbart gjort intrång i någons upphovsrätt eller närstående rättighet.98 Även i detta fall kan 

böter eller fängelse utdömas till den som genom uppsåt eller grov oaktsamhet inte tagit bort 

meddelanden.99 Vid bedömningen av om det föreligger grov oaktsamhet utreds även upp-

siktsplikten. Förekommer det ofta meddelanden som är straffbara, ställs också högre krav på 

att vidta åtgärder av tjänstens tillhandahållare.100 

 

3.2.2 E-handelsdirektivet 

Som ett resultat av genomförandet av e-handelsdirektivet i svensk rätt tillkom lag (2002:562) 

om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster (e-handelslagen)101. En 

tjänsteleverantör är, enligt artikel 2 b i e-handelsdirektivet, en fysisk eller juridisk person som 

tillhandahåller någon av informationssamhällets tjänster. Vad som avses med begreppet in-

formationssamhällets tjänster framgår av artikel 2 a. Fyra kriterier måste därmed vara upp-

fyllda för att en tjänst ska omfattas av direktivet. En tjänst ska för det första utföras mot er-

sättning, för det andra på distans, för det tredje på elektronisk väg och för det fjärde på indi-

viduell begäran av en tjänstemottagare. Beträffande kriteriet ekonomisk ersättning räcker det 

med att tjänsten i fråga är av ekonomisk betydelse, att den hänför sig till näringsverksamhet 

och har ett kommersiellt syfte. Ersättningen för tjänsten behöver inte aktivt betalas, det räcker 

således med en indirekt ekonomisk kompensation som exempelvis reklamintäkter.102 Begrep-

pet tjänstemottagare omfattar alla som använder sig av informationssamhällets tjänster på 

något sätt. En tjänstemottagare innefattar både den som tillgängliggör information på internet 

                                                
97 Prop. 1997/98:15, s. 15. 
98 Prop. 1997/98:15, s. 16 f. 
99 7 § BBS-lagen. 
100 Prop. 1997/98:15, s. 20. 
101 Det kommer vidare endast redogöras för e-handelsdirektivet eftersom det ligger till grund för e-handelslagen. 
102 Dom av den 15 september 2016, Mc Fadden, C-484/14, ECLI:EU:C:2016:689, p. 41 ff., se även Prop. 
2001/02:150, s. 56 f. 
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och den som söker information på internet, oavsett om det sker i privata eller yrkesmässiga 

syften. Det är fullt möjligt att vara både leverantör och mottagare av informationssamhällets 

tjänster samtidigt.103 

 

3.3 Videosajters ansvar 

3.3.1 Allmänt om ansvaret och möjligheten till ansvarsfrihet 

Eftersom innehållet inte laddas upp av videosajten själv, utan av videosajtens användare – det 

vill säga tredje man – har videosajten i förväg ingen kontroll av vad som förmedlas via sajten. 

Det som är problematiskt med mellanhänder104 är att de endast gjort det möjligt för tredje man 

att begå olagliga handlingar. Det är dock dessa mellanhänder som i många fall har stora möj-

ligheter att sätta stopp för intrång.105 Rättsläget torde vara en aning oklart beträffande vilket 

förfogande som anses hålla en videosajt ansvarig för intrång. Vid diskussionen kring förfo-

gandet exemplarframställning är fokus på den mellanlagring som tillfälligt sker vid ren vida-

rebefordran106 och cachning107. Vid frågan om förfogandet tillgängliggörande av material 

vållar ansvar, diskuteras om tillgängliggörandet sker när en videosajt genom vidarebefordran 

eller cachning förmedlar material, eller när en videosajt tillhandahåller en värdtjänst108. Det 

har i rättspraxis109 klargjorts att ett visst aktivt handlande krävs för ansvar. Rättsläget om vil-

ket förfogande som vållar ansvar anses dock, som framgår, oklart vad gäller båda fallen.110  

 

Besvaras en fråga om ansvar jakande kan det resultera i både ett straffrättsligt och skade-

ståndsrättsligt ansvar, vilket redogjorts för i avsnitt 2.3. Det rättsliga ansvaret måste även be-

aktas vilket exempelvis innefattar allmänna straffrättsliga principer och särskild lagstift-

                                                
103 Prop. 2001/02:150, s. 110 f. 
104 Värt att här påpeka igen är att de aktuella videosajterna för denna uppsats används synonymt med begreppet 
mellanhänder. Begreppet kan även beskrivas som en förmedlingstjänst där videosajtens användare laddar upp 
innehåll som blir tillgängligt för andra användare. Förmedlingstjänster är tekniska, automatiska och passiva 
vilket betyder att de själva inte befattar sig med innehållet, se exempelvis Lindberg, A. Westman, D., s. 136. 
105 Infosoc-direktivet, skäl 59, se även Lindberg, A. Westman, D., s. 136, se även Maunsbach, U. & Wennersten, 
U., s. 101. 
106 Begreppet ren vidarebefordran som berörs i e-handelslagen innefattar en automatisk lagring av material på 
exempelvis olika servrar, se Ds 2007:29, s. 325. 
107 Begreppet cachning som berörs i e-handelslagen innefattar tillfällig lagring. Lagringen sker för att effektivi-
sera information som ska överföras vidare, se Ds 2007:29, s. 325. 
108 Ett exempel på en värdtjänst är som tidigare nämnts tjänster som omfattas av BBS-lagen, där tjänsteleveran-
tören (det vill säga mellanhanden) inte är direkt inblandad trots att användarna är interaktiva, se Ds 2007:29, s. 
328.  
109 NJA 1996 s. 79. 
110 Prop. 2001/02:150, s. 48 f. 
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ning.111 Mellanhänders ansvar för information som de överför eller lagrar behandlas i e-

handelsdirektivet (i e-handelsdirektivet används ofta begreppet tjänsteleverantörer112 i stället 

för begreppet mellanhänder). Det finns dock möjlighet att åtnjuta ansvarsfrihet och därmed 

undkomma ansvar. Reglerna om ansvarsfrihet gäller de tre typer av tjänster som regleras i 

artiklarna 12–14 i e-handelsdirektivet, det vill säga vidarebefordran, cachning och värdtjäns-

ter. Artiklarna avser vissa tjänstelevererande mellanhänders ansvar och innebär huvudsakligen 

att de inte ska kunna hållas ansvariga för information som vidarebefordras eller lagras på de-

ras sajter. Artikel 14 i e-handelsdirektivet stipulerar att om en videosajt lagrar skyddat inne-

håll som en användare laddat upp, ska videosajten inte hållas ansvarig så länge den inte hade 

någon kunskap eller information om det olagliga innehållet. Videosajten hålls vidare inte an-

svarig i fall där det inte finns medvetenhet kring eller fakta om omständigheterna för hur in-

nehållet uppenbarat sig på sajten. Vid någon som helst vetskap om att sådant innehåll lagras 

på sajten måste åtgärder direkt vidtas genom att ta bort det. I artiklarna 12.2, 13.2 och 14.3 i 

e-handelsdirektivet förklaras dock att reglerna inte hindrar att en domstol eller en administra-

tiv myndighet i det enskilda fallet genom ett föreläggande kräver att tjänstetillhandahållarens 

överträdelser ska upphöra. För att åtnjuta ansvarsfrihet måste således en tjänsteleverantör, så 

snart denne fått kännedom eller blivit medveten om någon olovlig verksamhet, snabbt av-

lägsna informationen eller göra den oåtkomlig.113  

 

E-handelsdirektivet har således regler om ansvarsfrihet som i korthet innebär att mellanhänder 

som bedriver verksamhet av rent teknisk karaktär inte ska kunna hållas ansvariga för vidare-

befordrad eller lagrad information. Det ovan sagda betyder att om en gärning enligt special-

lagstiftning, som till exempel BBS-lagen, skulle kunna leda till straff eller skadeståndsskyl-

dighet är mellanhanden trots det fri från ansvar om rekvisiten i e-handelsdirektivet är upp-

fyllda.114 Reglerna om ansvarsfrihet innebär inte någon slags immunitet för mellanhänder. 

Ansvarsfriheten begränsas som sagt genom villkor och förutsättningar som måste uppfyllas. 

Reglerna påverkar således inte möjligheten att hålla de som tillhandahållit, eller de som på 

annat sätt ligger bakom den olagliga informationen, ansvariga.115 

 
                                                
111 Lindberg, A. Westman, D., s. 136. 
112 I uppsatsen används, som tidigare nämnts, begreppet tjänsteleverantörer synonymt med begreppet mellan-
händer. 
113 Se även prop. 2001/02:150, s. 31 f. och Kur, A. Dreier, T., European Intellectual Property Law, Cheltenham: 
Edward Elgar, cop. 2013, s. 452. 
114 Lindberg, A. Westman, D., s. 145. 
115 Prop. 2001/02:150, s. 88. 
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Ett rättsfall116 från tysk domstol belyser problematiken angående ansvarsfrågan. Konstaterat i 

målet var att skyddat material laddats upp utan upphovsmannens samtycke på videosajten 

YouTube. Det var inte YouTube som laddat upp materialet, utan dess användare. Eftersom 

användarna som laddat upp innehållet var anonyma vände sig upphovsmannen därmed till 

sajten. YouTube blockerade således en del av innehållet, men när innehållet än en gång gjor-

des tillgängligt stämde upphovsmannen sajten. Upphovsmannen väckte talan att sajten bland 

annat skulle betala skadestånd och lämna ut information om användandet av data (informat-

ionsföreläggande). Den tyska domstolen förklarade en tendens att neka upphovsrättsintrång 

eftersom den ansåg att sajten omfattades av ansvarsfrihetsregleringen i artikel 14 i e-

handelsdirektivet. Domstolen i Tyskland har dock bett EUD om ett förhandsavgörande117 och 

målet har därmed förklarats vilande. En av frågorna den tyska domstolen hänskjutit till EUD 

berör ansvarsfrihetsregleringen i artikel 14 i e-handelsdirektivet.118 Dagens rättsläge angående 

ansvarsfrågan för videosajter kan, i och med den tyska domstolens begäran om ett förhands-

avgörande, konstateras oklart. Klarhet i frågan får vänta tills målet är avgjort av EUD. 

 

3.3.2 Förbud mot allmän övervakningsskyldighet 

Medlemsstaterna förbjuds genom artikel 15.1 i e-handelsdirektivet att ålägga tjänsteleverantö-

rerna en allmän övervakningsskyldighet. Förbudet gäller tjänsterna som avses i artiklarna 12–

14 i e-handelsdirektivet, det vill säga vidarebefordran, cachning och värdtjänster. Förbudet 

innebär att tjänsteleverantörerna varken får åläggas en skyldighet att aktivt efterforska fakta 

eller omständigheter som kan tyda på olaglig verksamhet eller att aktivt övervaka information 

som överförs eller lagras.119 Nedan redogörs två mål från EUD där förbudet mot en allmän 

övervakningsskyldighet diskuteras i samband med införandet av filtreringssystem.  

 

I målet Scarlet Extended120 behandlades frågan angående en internetleverantörs eventuella 

skyldighet att införa ett filtreringssystem med syfte att förebygga immaterialrättsliga intrång. 

Målet togs först upp i tribunalen där en sakkunnig kom fram till att ett sådant system möjligt-

vis var genomförbart. Tribunalen ålade därför internetleverantören att göra det omöjligt för 
                                                
116 Ref I ZR 140/15, Der Bundesgerichtshof, Haftung von Youtube für Urheberrechtsverletzungen, Beschluss 
vom 13. September 2018 (endast tillgängligt på tyska). 
117 Målet har tilldelats nummer C-682/18. 
118 Rauer, N., 14 september 2018, German Federal Court of Justice submits copyright dispute over YouTube to 
CJEU, https://www.limegreenipnews.com/2018/09/german-federal-court-of-justice-submits-dopyright-dispute-
over-youtube-to-cjeu/ (hämtad 2019-03-12). 
119 Prop. 2001/02:150, s. 33 f. 
120 C-70/10, Scarlet Extended. 
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användarna att skicka och ta emot sådana filer som i fallet bedömdes göra intrång. Efter tribu-

nalens föreläggande överklagades avgörandet till EUD som uttalade att ett filtreringssystem 

skulle innebära en övervakning av samtliga användares uppgifter i den berörda internetleve-

rantörens nät. Det skulle därtill medföra en övervakning obegränsad i tiden, eftersom framtida 

intrång jämväl måste upptäckas. Ett föreläggande att införa ett filtreringssystem skulle således 

innebära en skyldighet att aktivt övervaka användares uppgifter. En allmän övervaknings-

skyldighet är förbjuden enligt artikel 21.1 i Infosoc-direktivet och artikel 5.1 i e-

handelsdirektivet. Dessutom är en sådan skyldighet oförenlig med artikel 3 i direktivet om 

säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter121 eftersom åtgärder som ska vidtas 

måste vara rättvisa, proportionella och ej onödigt kostsamma, vilket tidigare även fastslagits i 

EU-praxis122. EUD uttalade dessutom att ett föreläggande i frågan skulle kunna kränka den 

aktuella internetleverantörens näringsfrihet eftersom ett införande av filtreringssystem både 

kan vara kostsamt och komplicerat. Vidare framhölls risken med att igenkänningssystem inte 

gör åtskillnad på lagligt och olagligt innehåll, vilket skulle kunna leda till en blockering av 

lagligt innehåll. Domstolen konstaterade därmed att ett föreläggande således skulle medföra 

att internetleverantören i förevarande fall skulle tvingas utföra en allmän övervakning som 

konstaterats förbjuden enligt artikel 15.1 i e-handelsdirektivet. EUD fastslog följaktligen att 

det föreligger hinder att beordra en internetleverantör att införa filtreringssystem.123  

 

I målet SABAM124 lyftes återigen frågan om införandet av filtreringssystem. Internetsajten i 

fallet betraktades som en värdtjänsteleverantör eftersom bolaget drev en plattform för sociala 

nätverk på webben och lagrade den information användarna själva fyllt i. I målet anförde 

EUD att nationella myndigheter inte tillåts vidta åtgärder som medför att en värdtjänsteleve-

rantör tvingas genomföra en allmän övervakning, eftersom det inte är förenligt med artikel 

21.1 i Infosoc-direktivet och artikel 15.1 i e-handelsdirektivet. Domstolen hänvisade även till 

målet Scarlet Extended i vilket det stadgas att en allmän övervakningsskyldighet även är oför-

enligt enligt artikel 3 i direktivet om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter125. 

EUD konstaterade att en förebyggande övervakning som ett filtreringssystem innebär kräver 

att det lagrade innehållet hos värdtjänsteleverantören aktivt kontrolleras. Värdtjänsteleveran-
                                                
121 Europaparlamentet och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för 
immateriella rättigheter. 
122 Dom av den 12 juli 2011, L’Oréal m.fl., C-324/09, ECLI:EU:C:2011:474, p. 139. 
123 C-70/10, Scarlet Extended, p. 22 f., 36, 40, 47 f., 52. 
124 Dom av den 16 februari 2012, SABAM, C-360/10, ECLI:EU:C:2012:85 (C-360/10, SABAM). 
125 Europaparlamentet och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för 
immateriella rättigheter. 
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tören fallet i fråga skulle därmed bli skyldig att införa ett filtreringssystem, vilket inte är tillå-

tet enligt artikel 21.1 i Infosoc-direktivet och artikel 15.1 i e-handelsdirektivet. Domstolen 

fastslog därmed att ett införandetvång av ett sådant system inte kunde begäras.126 

 

I båda målen från EUD ville organisationen som förde talan mot internetleverantören att 

samtliga av internetleverantörens kunders uppgifter skulle övervakas. Artikel 15.1 i e-

handelsdirektivet förbjuder dock medlemsstaterna att föreskriva en allmän skyldighet för 

tjänsteleverantörerna att övervaka informationen som de överför eller lagrar. Vidare förbjuds 

en allmän skyldighet för tjänsteleverantörerna att aktivt söka efter fakta eller omständigheter 

som kan tyda på olaglig verksamhet.127 Förbudet gäller inte övervakningsskyldighet i speci-

ella fall, utan endast skyldigheter av allmän natur.128 Det är dock tillåtet för medlemsstaterna 

att kräva att mellanhänderna håller en viss uppsikt över sin tjänst i de fall vissa typer av olag-

lig verksamhet kan förhindras och det anses skäligt.129 Att medlemsstaterna ska förhindra 

olovlig verksamhet regleras i punkt 48 i ingressen till e-handelsdirektivet. Det var en viktig 

punkt för Sverige att få igenom i förhandlingarna eftersom BBS-lagen innehåller en uppsikts-

plikt. Syftet var att ”rädda” lagen. Innebörden av ingresspunkt 48 står egentligen i motsats till 

artikel 15.1 i e-handelsdirektivet. Vid en konflikt mellan artikeln och det som sägs i ingressen 

har artikeln företräde. Domstolen försöker dock, i så stor utsträckning som möjligt, ta båda 

texterna i beaktning vid sin tolkning. Rättsläget i fråga om övervakningsskyldighet måste 

emellertid betraktas som något oklart.130 

 

3.4 Sammanfattning 
Videosajter, som är en mellanhand för användare som laddar upp videoklipp, kan betraktas 

som en värdtjänst. Begreppet värdtjänst motsvarar i sin tur begreppet elektronisk anslags-

tavla, vilket används i BBS-lagen. Enligt BBS-lagen är den som tillhandahåller en elektronisk 

anslagstavla skyldig att ha uppsikt över en sådan tjänst och att ta bort meddelanden som är 

uppenbart brottsliga. Tillhandahållaren är även skyldig att lämna information till tjänstens 

användare och om denne underlåter att göra det, kan det resultera i straffansvar. 

 

                                                
126 C-360/10, SABAM, p. 27, 33 f., 37 f., 52. 
127 Prop. 2001/02:150, s. 34. 
128 Prop. 2001/02:150, s. 34. 
129 Prop. 2001/02:150, s. 100. 
130 Lindberg, A. Westman, D., s. 151, se även not. 101. 
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Utöver BBS-lagen finns e-handelsdirektivet. För att omfattas av direktivet måste tjänsten vara 

en av informationssamhällets tjänster och fyra rekvisit måste vara uppfyllda för att uppfylla 

kraven. Tjänsten ska utföras mot ersättning, på distans, på elektronisk väg och på individuell 

begäran av en tjänstemottagare. Mellanhänder som förmedlar tjänster enligt e-

handelsdirektivet ska i vissa fall inte behöva hållas ansvariga för information som de vidare-

befordrar eller lagrar, trots att gärningen enligt speciallagstiftning som exempelvis BBS-lagen 

skulle kunna leda till straff eller skadeståndsskyldighet. Trots att lagen kan medföra ansvars-

frihet från straff, skadestånd och offentligrättsliga sanktionsavgifter hindrar reglerna inte att 

en domstol eller administrativ myndighet kan ge ett föreläggande med krav om att alla över-

trädelser ska upphöra. I ingresspunkt 48 i e-handelsdirektivet framgår att medlemsstaterna ska 

förhindra olovlig verksamhet. Punkten kan sägas stå i motsats till artikel 15.1 i e-

handelsdirektivet, vilken stadgar ett förbud mot allmän övervakningsskyldighet. Punkten är 

icke desto mindre viktig för Sverige eftersom den ”räddar” BBS-lagen vilken kräver en upp-

siktsplikt. Vid en kollision mellan ingresspunkten och artikeln har dock artikeln företräde. 

Härav följer att gränsen för vad som räknas som en allmän övervakningsskyldighet är något 

oklar. Att medlemsstaterna får kräva tjänsteleverantörer att upptäcka och förhindra vissa slags 

olovlig verksamhet samtidigt som de inte får ålägga en allmän övervakningsskyldighet är en 

hårfin gräns. Någonstans kolliderar ingresspunkten och artikeln. 

 

Många videosajter använder sig idag av en så kallad ”klagomur” för att uppnå kravet på upp-

siktsplikt. Trots att videosajterna i de allra flesta fall avlägsnar material vid klagomål finns det 

alltid otillåtet material på webbsidorna och rättighetshavarna förlorar kontroll över hur deras 

verk nyttjas (eller utnyttjas). I rättspraxis har EUD fastslagit att ett införande av filtreringssy-

stem för att avlägsna rättighetsskyddat material inte är rimligt, bland annat på grund av kon-

sekvensen med stora kostnader för internetleverantörerna och att det föreligger ett allmänt 

övervakningsförbud.  

 

Artikel 13 stipulerar inte ett direkt krav för mellanhänder att införa ett filtreringssystem, det 

föreslås endast som ett alternativ (dock det enda alternativ som föreslås). I januari 2019 

släppte Europaparlamentet ett formulär131 med besvarade frågor angående direktivförslaget. 

Parlamentet besvarade bland annat frågan om artikel 13 skulle medföra ett tvång för videosaj-

                                                
131 Europaparlamentet, https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20190111IPR23225/questions-and-
answers-on-issues-about-the-digital-copyright-directive?fbclid=IwAR14LyRXwkfftfjsjmvVb-
2LANfswa3Bx5cVk_Q9awpt_yVN4OSyGpDUThk (hämtad 2019-03-06). 
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ter att införskaffa filtreringssystem. Vad som förefaller något komiskt är att parlamentet till en 

början bestämt svarar nej på frågan. Vid en fortsatt läsning av svaret förstås däremot att vi-

deosajter troligtvis inte kommer ha något annat val än att införskaffa igenkänningsteknik. 

Parlamentet gör klart att om sajterna själva inte kommer fram till en annan lösning på pro-

blemet, är antagligen filtreringssystem det alternativ de måste välja för att uppnå direktivför-

slagets mål. Härav följer att det trots artikel 13:s diskreta framtoning på något sätt föreligger 

ett underliggande krav på medlemsstaterna att införa filtreringssystem. Inget annat alternativ 

föreslås och det är uppenbarligen det alternativ som kommissionen anser bäst med tanke på 

artikelns formulering. Risken torde finnas att artikel 13 är i riskzonen för att gå emot både 

EU-praxis på området och eventuellt gällande rätt i och med förbudet i artikel 15.1 i e-

handelsdirektivet. 
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4 Förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om upp-

hovsrätt på den digitala inre marknaden 

4.1 Inledning 
I den digitala världen har det uppstått nya möjligheter för konsumenter att få tillgång till upp-

hovsrättsskyddat innehåll. Utvecklingen av digital teknik har vidare förändrat sättet för hur 

verk skapas, produceras, distribueras och används. Det finns därmed behov av att anpassa 

EU:s principer och mål till teknikens snabba utveckling.132 Det nya direktivförslaget ska 

bland annat hjälpa rättighetshavare att förhandla fram bättre avtal när deras verk används på 

internet i syfte att balansera förhållandet mellan rättighetshavare och internetplattformar.133 

 

4.2 En digital inre marknad 
Europeiska kommissionen kom år 2015 med ett meddelande om en strategi för en inre digital 

marknad. I meddelandet framgår att skapandet av en digital inre marknad är en av EU:s vik-

tigaste prioriteringar. En digital inre marknad förklaras som en marknad där varor, personer, 

tjänster och kapital kan röra sig fritt. Det förklaras vidare som en marknad där privatpersoner 

och företag utan hinder kan använda sig av internettjänster med ett bra konsument- och per-

sonuppgiftsskydd samt att det ska kunna ske under rättvisa konkurrensförhållanden. Strategin 

bygger på tre grundpelare: att tillgången till digitala varor och tjänster för konsumenter och 

företag ska förbättras, att digitala nät och tjänster ska blomstra genom att skapa goda förut-

sättningar samt att tillväxtpotentialen ska maximeras för den europeiska digitala ekonomin.134 

 

Genom strategin vill kommissionen göra digitalt innehåll mer tillgängligt och ge upphovsrätt-

en ett mer modernt och europeiskt regelverk. Ett motiv är att upphovsrätten är Europas grund 

för kreativitet och kulturliv. Mer än 50 % av européerna använder internet för kulturella än-

damål och konsumenterna förväntar sig ha tillgång till det digitala innehållet var de än är. För 

att kunna få tillgång till innehåll över landsgränserna inom EU behöver Europa ett harmonise-

rat upphovsrättssystem som tillåter att innehållet konsumeras över gränserna. Kommissionen 
                                                
132 Direktivförslaget om upphovsrätt på den digitala inre marknaden, s. 2. 
133 Europeiska kommissionen, https://ec.europa.eu/sweden/news/20180914-QA-digital-copyright_sv (hämtad 
2018-12-18). 
134 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, europeiska ekonomiska och sociala kommittén 
samt Regionkommittén, En strategi för en inre digital marknad i Europa, COM(2015) 192 final, s. 3 f. 
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meddelade att de kommer föreslå lösningar som ska generera nya möjligheter för upphovs-

män och lösningar som ska öka utbudet för användarna. Ändringarna motiveras med att EU är 

beroende av kreativitet för att kunna konkurrera världsomspännande och upphovsrätten är 

grunden för kreativitet.135 

 

4.3 Bakgrund till direktivförslaget 
Mot bakgrund av att det i den digitala miljön uppkommit nya möjligheter för konsumenter att 

tillgå upphovsrättsskyddat material, fastställs strategin för den digitala inre marknaden136 ge-

nom direktivförslaget. Strategin fastställs vidare mot bakgrunden av att digital teknik föränd-

rar hur verk skapas, produceras, distribueras och används. Direktivförslagets åtgärder ska för-

bättra transparensen och frambringa bättre, mer balanserade avtalsförhållanden mellan rättig-

hetshavare och rättighetsförvärvare. Direktivförslaget förväntas ha en positiv inverkan på så-

väl produktionen av, som tillgången till, innehåll. Allt ska i slutändan gynna konsumenterna, 

vilket i detta fall är användarna.137 

 

Unionsrätten avseende upphovsrätt och de till upphovsrätten närstående rättigheter ska genom 

förslaget harmoniseras ytterligare. Undantag från och inskränkningar i upphovsrätten ska an-

passas till den digitala miljön. Åtgärder som ska se till att det upprättas en välfungerande 

marknad för upphovsrätt presenteras också i förslaget. Åtgärderna tar sikte på rättighetsha-

vares möjligheter att få del av deras verk och prestationers värden som uppstår i och med an-

vändningen av verken.138 Direktivförslaget bygger således även på dagens osäkerhet som rå-

der angående videosajternas ansvar.139 

 

I skrivande stund har resultatet av omröstningen till direktivförslaget som ägde rum den 12 

september år 2018 inte gett upphov till någon ny lagstiftning. Nu fortsätter endast förhand-

lingarna mellan rådet och parlamentet för att finna kompromisser och komma överens om en 

slutgiltig version.140 Godkänns direktivförslaget ansvarar Sverige, som medlemsstat i EU, för 

                                                
135 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, europeiska ekonomiska och sociala kommittén 
samt Regionkommittén, En strategi för en inre digital marknad i Europa, COM(2015) 192 final, s. 6 f.  
136 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, europeiska ekonomiska och sociala kommittén 
samt Regionkommittén, En strategi för en inre digital marknad i Europa, COM(2015) 192 final. 
137 Direktivförslaget om upphovsrätt på den digitala inre marknaden, s. 2 f.  
138 Fakta-PM om EU-förslag, s. 3. 
139 Impact Assessment, s. 137. 
140 Europeiska kommissionen, http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-5761_sv.htm (hämtad 
2018-12-03). 
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att genomföra direktivet i sin nationella lagstiftning. Sverige får bestämma form och tillväga-

gångssätt för genomförandet, så länge direktivets mål uppnås.141 

 

4.4 Skäl till direktivförslaget 
Den inre marknadens upprättande och inrättande av ett system som säkerställer att konkurren-

sen inte snedvrids på den inre marknaden föreskrivs i fördraget. Målen att konkurrensen inte 

ska snedvridas ska uppnås ytterligare genom att medlemsstaternas lagstiftning om upphovsrätt 

och närstående rättigheter harmoniseras. Det måste finnas en mer modern och europeisk ram 

för upphovsrätten och den måste anpassas och kompletteras, vilket direktivförslaget bidrar 

med. För att upphovsrätten ska bli en välfungerande marknadsplats måste det finnas bestäm-

melser om bland annat onlinetjänster som lagrar och ger tillgång till användaruppladdat in-

nehåll.142  

 

Som det tidigare redogjorts för ska direktivförslaget minska ”värdegapet” mellan rättighets-

havare och mellanhänder. Rättighetshavare har ofta en svagare förhandlingsposition varför de 

behöver information från mellanhänderna för att kunna fastställa ett ekonomiskt värde för sina 

rättigheter. Informationen som ska delges är viktig, den är dock bristfällig i många fall. Med-

lemsstaterna måste hjälpa till att fastställa sektorspecifika krav och kollektivförhandlingar 

torde ses som en bra möjlighet till att nå en överenskommelse mellan inblandade parter. I de 

fall en överenskommelse inte kan nås ska rättighetshavaren ha rätt att väcka talan vid domstol 

eller annan behörig myndighet. Direktivförslaget ska överensstämma med befintliga grund-

läggande rättigheter och principer som återfinns i EU:s stadga om de grundläggande rättighet-

erna.143 

 

4.5 Artikel 13 i direktivförslaget 
Material som laddas upp av användare på videosajter har kommit att bli en av de viktigaste 

källorna för att ta del av innehåll på webben. Materialet laddas dock i många fall upp utan att 

rättighetshavarna involveras. Enligt skälen till direktivförslaget påverkas rättighetshavarnas 

förutsättningar och rätt att själva bestämma hur deras verk får användas. Möjligheten att få 

                                                
141 Art. 288.3 EUF-fördraget, se även Dom av den 10 maj 2001, kommissionen mot Nederländerna, C-144/99, 
ECLI:EU:C:2001:257, p. 16. 
142 Direktivförslaget om upphovsrätt på den digitala inre marknaden, s. 12 ff. 
143 Direktivförslaget om upphovsrätt på den digitala inre marknaden, s. 21. 
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ersättning för användningen av verket påverkas likaledes.144 På grund av nyss nämnda anled-

ningar har artikel 13 utarbetats för att försöka få bukt på problemen. Artikel 13.1 lyder: 

”Leverantörer av informationssamhällets tjänster som lagrar och ger allmänheten tillgång till stora 

mängder verk eller andra alster som laddats upp av deras användare ska, i samarbete med rättsin-

nehavare, vidta åtgärder för att säkerställa tillämpningen av avtal som ingåtts med rättsinnehavare 

för användning av deras verk eller andra alster eller för att hindra tillgång via deras tjänster till 

verk eller andra alster som identifierats av rättsinnehavare genom samarbete med tjänsteleverantö-

rerna. Dessa åtgärder, t.ex. användningen av effektiv innehållsigenkänningsteknik, ska vara lämp-

liga och proportionerliga. Tjänsteleverantörerna ska förse rättsinnehavare med tillräcklig informat-

ion om tillämpningen och utarbetandet av åtgärderna samt i förekommande fall med lämplig rap-

portering om erkännande och användning av verk och andra alster.”145 

Artikel 13 föreslår ett samarbete mellan tjänsteleverantörer och rättighetshavare där åtgärder 

måste vidtas för att säkerställa att ingångna avtal om användning av innehåll efterlevs. Sam-

arbetet ska även förhindra att innehåll som är skyddat görs tillgängligt på tjänsten. Åtgärder 

bestående av tekniska lösningar som ska kunna identifiera och känna igen innehåll föreslås 

som ett exempel i artikeln. Dessa tekniska lösningar är ett system som övervakar, känner igen 

och tar bort innehåll som på något sätt är skyddat. Tjänsteleverantörerna ska även, till rättig-

hetshavarna, ge information om de åtgärder som vidtas. De ska rapportera om identifieringen 

och användningen av rättighetshavarnas verk i lämplig omfattning. Artikel 13 avser således 

minska oron för att mellanhänder kvarhåller, till nackdel för rättighetshavarna, en del av det 

värde som genereras från deras verk.146 

 

En del tjänster som redan använder lösningar i form av filtreringssystem påstår att det funge-

rar framgångsrikt. Varför tjänsterna tillåts använda system mot övervakning är på grund av att 

övervakningen inte är allmän. Lagstiftaren har exempelvis ansett att uppsiktskravet, enligt 

BBS-lagen, är förenligt med artikel 15.1 i e-handelsdirektivet. Detta på grund av att det inte 

föreligger någon skyldighet för mellanhanden att aktivt forska efter omständigheter eller fakta 

som skulle kunna tyda på olaglig verksamhet.147  

 

YouTube är en sajt som i nuläget använder sig av en slags igenkänningsteknik och hävdar att 

det fungerar bra. Sajten har gått ut med att 99,5 % av alla inkommande musikanspråk sköts 
                                                
144 Fakta-PM om EU-förslag, s. 4. 
145 Art. 13, Direktivförslaget om upphovsrätt på den digitala inre marknaden. 
146 Direktivförslaget om upphovsrätt på den digitala inre marknaden, s. 28 f. 
147 Prop. 2001/02:150, s. 100. 
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genom teknik som identifierar innehåll. Identifiering av exempelvis mer generellt innehåll 

som har blivit omformat på något vis, exempelvis parodier, är dock mer utmanande att identi-

fiera. Debatter har på så sätt uppstått angående innehåll som identifierats felaktigt och därmed 

tagits bort. På grund av det nyss nämnda är ett samarbete mellan tjänsten och rättighetshava-

ren viktigt, för att kunna utnyttja denna identifieringsteknologi så effektivt som möjligt. Vad 

som skulle kunna hända om ingenting görs på en EU-rättslig nivå och problemet utvecklas är 

att rättighetshavares möjligheter att förhandla fram bra avtal påverkas negativt. Avsaknad av 

eller bristfälliga avtal kan i sin tur resultera i risken för begräsningar i framtida investeringar i 

skapande av innehåll och produktion.148 

 

4.6 Avtalslicens 
En rättighetshavare kan genom en licens ge tredje man, exempelvis YouTube, tillstånd att 

utnyttja dennes ensamrätt på närmare angivna villkor. Villkoren kan exempelvis vara tid, om-

fattning och ersättning. Inom bland annat upphovsrätten finns det även tvångslicenser. En 

tvångslicens bestäms av domstol eller en särskild skiljenämnd och innebär att en rättighetsha-

vare inte kan förbjuda användningen av verket, men att denne har rätt till viss ersättning.149  

 

I Norden har något som kommit att kallas avtalslicens utvecklats. En avtalslicens är en kors-

ning mellan frivilliga avtal och tvångslicenser. Avtalslicenser är användbara där massutnytt-

janden av verk sker och där individuella tillstånd kan vara svåra eller omöjliga att förvalta. 

Acceptabla ersättnings- och nyttjandevillkor kan även förhandlas fram genom kollektiva av-

tal, det bör dock endast förhandlas fram i de fall behovet är starkt. Avtalslicenser kräver alltid 

särskilt lagstöd och eftersom regleringen även omfattar rättigheter för utländska medborgare 

kan avtalslicenser endast etableras inom ramarna för ett lands internationella förpliktelser.150  

 

Bestämmelser om avtalslicens bygger på att en part träffat avtal med en organisation som fö-

reträder flera upphovsmän på området om att få använda deras skyddade verk. För att en or-

ganisation ska vara behörig att ingå avtalslicens ska organisationen uppfylla ett så kallat re-

presentativitetskrav. Kravet innebär att organisationen måste företräda flera upphovsmän 

vilka är skapare av verk som används i Sverige. I de fall ett verk som inte täcks av avtalet 

                                                
148 Impact Assessment, not 420 och s. 140 ff. 
149 Levin, M., s. 41. 
150 Levin, M., s. 41. 
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användas, utnyttjas det i strid mot ensamrätten vilket innebär ett upphovsrättsintrång.151 Värt 

att poängtera är att tittande eller lyssnande av ett skyddat verk aldrig utgör intrång, även om 

det är olovligt åtkommet.152 

 

Bestämmelserna om avtalslicenser hittas i 42 a–h § URL. Paragrafen reglerar bland annat 

avtalslicenser för arkiv, bibliotek, radio och tv. I 42 h § URL regleras den generella avtalsli-

censen som är avsedd som komplement till övriga bestämmelser om avtalslicens.153 Den ge-

nerella avtalslicensen reglerar situationer där stora mängder skyddat material kan komma att 

användas och där det i förväg inte är möjligt att avgöra vilka verk det kan tänkas bli. En 

grundförutsättning för att få utnyttja bestämmelserna i 42 a–h § URL är att rekvisiten i 42 a § 

URL är uppfyllda. Avtalslicensens verkan gäller dock för ett begränsat område för använd-

ning vilket betyder att användningen av ett verk endast får ske inom en viss verksamhet eller i 

ett särskilt syfte.154  

 

4.7 Sammanfattning 
En av EU:s viktigaste prioriteringar är en strategi för en inre digital marknad där varor, perso-

ner, tjänster och kapital kan röra sig fritt. Upphovsrättens regelverk ska, genom att göra digi-

talt innehåll mer tillgängligt, bli mer modernt och europeiskt. Ytterligare harmoniseringsåt-

gärder måste vidtas och kommissionen meddelade för en tid sedan att lösningar ska föreslås 

vilka ska ge upphovsmän nya möjligheter och användarna ett större utbud. Upphovsrätten är 

grunden för kreativitet och EU är beroende av kreativitet för att kunna konkurrera världsom-

spännande. 

 

Strategin för den digitala inre marknaden fastställs genom direktivförslaget. Grunden för de 

upphovsrättsliga reglerna måste anpassas till dagens nya verklighet. Direktivförslaget förvän-

tas förbättra transparensen och åstadkomma bättre avtalsförhållanden mellan upphovsmän och 

rättighetshavare. Artikel 13 har tillkommit för att motverka att mellanhänder behåller en för 

stor del av det ekonomiska värde som rättighetshavarnas verk genererar. För att få bukt med 

problemet måste videosajter och rättighetshavare samarbeta och det enklaste sättet att göra det 

på är genom att skriva avtal. Eftersom det rör sig om stora mängder skyddat material, och där 

                                                
151 Olin, A., URL, kommentaren till 42 a §, Karnov, 2017-12-30. 
152 Levin, M., s. 218. 
153 Olin, A., URL, kommentaren till 42 a §, Karnov, 2017-12-30. 
154 Prop. 2012/13:141, Förbättrade möjligheter till licensiering av upphovsrätt, s. 82 f. 
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det i förväg inte är möjligt att avgöra vilka verk som kommer omfattas, torde användningen 

av avtalslicenser vara den smidigaste lösningen.  

 

Samarbetet parterna emellan ska även skydda mot att otillåtet material tillgängliggörs på 

tjänsten genom att inrätta tekniska lösningar med uppdrag att identifiera otillåtet innehåll. 

Igenkänningstekniken har dock skapat debatt och artikel 13 har inte välkomnats av alla. Arti-

kel 13 verkar rimlig vid en första anblick eftersom den tycks ta hänsyn till såväl rättighetsha-

varnas som videosajternas och användarnas intressen. Det är fullt rimligt att förhållandet 

emellan rättighetshavare och videosajter ska bygga på avtal som genererar en skälig andel till 

skaparen av verket – det framstår med andra ord som ett bra upplägg för alla inblandade par-

ter.  

 

Vid tidpunkten av författandet synes artikeln dock vara något problematisk och inte helt felfri. 

Artikeln är en aning svårtolkad. Vad innefattar exempelvis stora mängder verk som är ett av 

rekvisiten för artikelns tillämplighet? Var går gränsen mellan tillgång till stora mängder och 

mindre mängder? Vidare är det svårt att se huruvida direktivförslaget är förenligt med e-

handelsdirektivet. Artikel 13 i direktivförslaget torde som sagt innehålla en ”dold” övervak-

ningsplikt. Artikeln fastställer bland annat att mellanhanden åläggs en skyldighet att övervaka 

och identifiera innehåll genom (förslagsvis) tekniska system samt att löpande informera rät-

tighetshavarna om användningen och funktionen av systemet. Vidare ska information om an-

vändningen av det skyddade innehållet ges. I e-handelsdirektivet stipuleras ett förbud mot 

allmän övervakningsskyldighet, vilket redogjorts för i avsnitt 3.3.2. När mellanhanden lämnar 

ut sådan information om det skyddade innehållet torde mellanhanden dessutom inneha till-

räcklig information för att tvingas agera i enlighet med artikel 14.1 b) i e-handelsdirektivet för 

att kunna åtnjuta ansvarsfrihetsregleringen. Tas innehållet i det fallet inte bort eller görs oåt-

komligt utan dröjsmål, kan mellanhanden inte åtnjuta ansvarsfrihet. EUD fastslog i målet 

Scarlet Extended att en övervakning av samtliga användares uppgifter skulle kunna medföra 

en övervakning som är obegränsad i tiden.155 Härav följer att artikel 14 därmed riskerar för-

lora sin funktion eftersom identifierat innehåll aldrig skulle få vara tillgängligt, om ens för en 

liten stund. Artikel 13 i direktivförslaget riskerar således att eliminera ansvarsfrihetsreglering-

en i artikel 14 i e-handelsdirektivet. 

 

                                                
155 Se avsnitt 3.3.2. 
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Att YouTubes filtreringssystem inte anses gå emot e-handelsdirektivet är för att sajten valt att 

införa systemet självmant. Artikel 15.1 i e-handelsdirektivet stadgar endast att medlemsstater-

na inte får ålägga tjänsteleverantörerna att införa en sådan skyldighet. Det får således inte 

förekomma ett tvång. Artikel 13 är utformad på sådant sätt att det synes finnas valmöjligheter 

till andra innovativa lösningar än just filtreringssystem. Vid närmare studium av artikeln är 

det dock tydligt att det är just filtreringssystem som kommissionen avser införa. 
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5 Svåridentifierat innehåll för igenkänningstekniken 

5.1 Inledning 
Det finns innehåll som är skyddat av speciallagstiftning och som därmed inte kommer påver-

kas av genomförandet av artikel 13 i direktivförslaget. Parodier och memer156 är exempelvis 

skyddade av artikel 5.3 k i Infosoc-direktivet. Kommissionen påstår att dagens teknik för in-

nehållsigenkänning kan läsa av ett ”naket” foto, liksom känna igen om fotot innehåller exem-

pelvis en text eller en illustration. En text eller illustration bifogat på bilden medför att den 

klassas som en meme157 eller parodi och därmed inte känns igen av igenkänningstekniken. Är 

fotot ”naket” känner tekniken igen att bilden är upphovsrättsskyddad och blockerar den för 

uppladdning.158 Trots kommissionens uttalande är många skeptiska och tror att igenkännings-

tekniken inte kan känna igen exempelvis en parodi, utan se den som ett skyddat verk. Det är 

främst det missnöjet som synts i debatterna. 

 

5.2 Parodi 
En parodi påminner om ett existerande verk, parodin måste dock samtidigt skilja sig från ori-

ginalverket på ett märkbart sätt. Avsikten ska vara att förlöjliga originalet eller ha ett humor-

istiskt syfte.159 Synonymer till parodi är exempelvis karikatyr eller travesti.160 Det kan tyckas 

att parodier inte borde vara tillåtna, eftersom de faktiskt innehåller just det som torde ges 

skydd, det vill säga stilen eller utseendet. Stilen erhåller dock inget skydd, utan det är innehål-

let i parodin som måste anses tillräckligt självständigt för att den ska tillåtas. Det förutsätts att 

parodin grundar sig på ett originalverk och därmed måste ha likheter med detta, vilket också 

är det som gör parodin roande.161 En upphovsman får således alltid anses tåla en parodi på 

dennes verk. Att parodier ska anses tillåtna har gammal hävd vilket inte uttryckligen framgår 

                                                
156 En meme är en förlöjligande bild, text eller liknande som är kopierad i syfte att spridas på internet, se exem-
pelvis Oxford dictionaries, https://en.oxforddictionaries.com/definition/meme, sökord: meme (hämtad 2019-01-
24). Parodi och meme är liknande, eftersom de bygger på ett befintligt verk. 
157 Meme och parodi kommer i det följande gemensamt benämnas parodi. 
158 Europeiska kommissionen, https://ec.europa.eu/sweden/news/20180914-QA-digital-copyright_sv (hämtad 
2019-01-06). 
159 Dom av den 3 september 2014, Deckmyn och Vrijheidsfonds, C-201/13, ECLI:EU:C:2014:2132 (C-201/13, 
Deckmyn och Vrijheidsfonds), p. 33. 
160 Synonymer.se, https://www.synonymer.se/sv-syn/parodi, sökord: parodi (hämtad 2019-01-06). 
161 Delin, L., Om parodi, NIR 1959 årgång 28, s. 239 f. 
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av URL men framhålls i förarbetena.162 Av de tre exemplen som presenteras nedan kan det 

konstateras att det inte alltid är lätt med gränsdragningen för intresseavvägningen mellan 

skyddsanspråk och yttrandefrihet.  

 

I målet Deckmyn och Vrijheidsfonds163 har begreppet parodi fått sin EU-rättsliga tolkning av 

EUD. Domstolen yttrade att parodin är ett ”unionsrättsligt begrepp”. En parodis betydande 

kännetecken är, enligt EUD, att påminna om ett befintligt verk samtidigt som den märkbart 

skiljer sig från originalet genom att vara humoristisk eller förlöjligande. Domstolen fastslog 

även att en parodi inte behöver visa egen originalitet, den måste endast märkbart urskilja sig 

från det parodierade originalverket. Utan en igenkänningsfaktor fungerar inte parodin. En 

fällande eller friande dom avgörs i det enskilda fallet och sker genom en intresseavvägning 

där skyddsanspråk och yttrandefrihet ställs mot varandra.164 

 

I rättsfallet Alfons Åberg165 hade ett radioprogram, med avsikt att vara komiska, sammanställt 

repliker ur litterära verk med filmrepliker. Frågan Högsta domstolen (HD) behandlade var om 

sammanställningen kunde anses vara ett självständigt verk och om radioprogrammet gjort de 

litterära verken tillgängliga på ett kränkande sätt för dess upphovsman. Radioprogrammet 

hävdade att programmet var att anse som en parodi. HD ansåg förfarandet vara tillåtet ef-

tersom det framkallats i syfte att vara komiskt. Inslaget i programmet betraktades därmed som 

ett nytt och självständigt verk och någon kränkning av upphovsmannens ideella rättigheter 

förelåg inte. 

 

I rättsfallet Sveriges flagga166 hade en grammofoninspelning med Hugo Alfvéns melodi till 

Sveriges flagga och Ossiannilssons sångtext ändrats till ett politiskt budskap. Svaranden häv-

dade att det var fråga om en parodi. Den nya texten konstaterades utgöra ett intrång i den ide-

ella rätten för både Alfvén och Ossiannilsson. Det var således inte fråga om en parodi. HD 

uttalade att propagandasången handlade om ren politik och att det komiska syftet därmed sak-

nades. Alfvéns och Ossiannilssons verk ansågs som två enskilda verk och propagandasången 

ansågs göra intrång i bägge. 

 

                                                
162 SOU 1956:25, s. 124, se även Levin, M., s. 166. 
163 C-201/13, Deckmyn och Vrijheidsfonds, p. 17, 33. 
164 Se även Levin, M., s. 167. 
165 NJA 2005 s. 905. 
166 NJA 1975 s. 679. 
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Delin hävdar att det finns tre olika slag av parodier vilka är självständiga verk, bearbetningar 

och olovliga efterbildningar. För att uppfylla kravet på självständighet måste parodin till-

fredsställa kravet på skaparinsats, vilket betyder att parodin inte endast ”vänt om” original-

verket. Uppfylls självständighetskravet ska den tillåtna existensen aldrig behöva ifrågasättas 

utan parodins skapare har ensam upphovsrätt till sitt verk. Parodier anses dock, vilket tidigare 

nämnts, som självständiga verk trots en nära likhet med originalverket. Beträffande bearbet-

ningar utgörs bedömningen, liksom vid bedömningen av självständiga verk, på hur fristående 

parodin är gentemot originalverket. Föreligger bearbetning måste parodins skapare ”dela” 

upphovsrätten med originalverkets skapare. Om parodin saknar den skapandeinsats som krävs 

vid en bearbetning föreligger en olovlig efterbildning. Det kan uppfattas som dolt plagiat i 

form av en parodi och i det fallet har skaparen av parodin ingen upphovsrätt alls.167 

 

Att parodin är tillåten råder det ingen tvekan om, grunden för varför parodin är tillåten skiljer 

sig dock åt. Det lämpligaste, enligt Delin, vore att se vilket intryck parodin gör på en normal-

bildad publik. Det är i det fallet lättare att fastställa en ”normalreaktion” och en större objekti-

vitet uppnås.168 En parodi anses inte göra intrång i originalets upphovsrätt eftersom parodin 

anses bli ett nytt, självständigt verk enligt 4 § 2 st. URL. Som precis upplysts, måste parodin 

bygga på originalverket och därmed ha vissa likheter. På grund av detta görs inte intrångsbe-

dömningen med hänsyn till likheter till originalet.169 Redan vid URL:s tillkomst ansågs paro-

dier utgöra självständiga verk och därmed inte räknas in i originalverkets upphovsrättsskydd, 

eftersom parodin har ett för förebilden främmande syfte. Det innebär att ett verk får återges 

eller ändras i ett annat sammanhang så ett nytt självständigt verk skapas. URL innehåller dock 

inga uttryckliga regler om detta, utan principen har endast godtagits i rättspraxis.170 EUD har 

angett att det är upp till var medlemsstat för sig att bestämma om ett undantag till lagstiftning-

en – om en parodi är ett självständigt begrepp eller inte – ska göras. Att ett undantag för paro-

dier får göras stadgas i artikel 5.3 k Infosoc-direktivet. En avvägning med hänsyn till de av-

sedda personerna som avses i artiklarna 2 och 3 i Infosoc-direktivet och yttrandefriheten för 

den som använder ett skyddat verk med stöd av parodiundantaget måste göras vid tillämp-

ningen av undantaget.171 I propositionen172 till Infosoc-direktivet nämns parodier en enda 

                                                
167 Delin, L., s. 242 ff. 
168 Delin, L., s. 237. 
169 Levin, M., s. 166, 175. 
170 NJA 2005 s. 905. 
171 C-201/13, Deckmyn och Vrijheidsfonds, p. 5, 34. 
172 Prop. 2004/05:110, s. 47. 
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gång. Inget mer nämns och inget förslag om något undantag till parodier presenteras varför 

lagstiftarens avsikt torde varit att inte undanta parodier i svensk upphovsrätt. Sverige har såle-

des inte infört ett sådant undantag.173 

 

5.3 Igenkänningsteknik 
Igenkänningstekniken anges som sagt endast som ett exempel i artikel 13 i direktivförslaget. 

Något annat alternativ presenteras inte, varför det är igenkänningsteknikens problematik som 

utreds. Tekniken ska användas för att skydda innehåll som videosajterna inte har rättighet att 

ladda upp och som rättighetshavare (eller användare) uppmärksammat som skyddat. I de fall 

en användare laddar upp material på en videosajt där sajten slutit avtal med en rättighetsha-

vare, raderas inte innehållet. När avtal ej finns, men rättighetshavaren givit videosajten meta-

data174 ”fingerprint”, kommer materialet tas bort. Ifall det ej föreligger något avtal mellan 

parterna och rättighetshavaren inte givit videosajten metadata kommer materialet inte tas bort, 

eftersom metadata möjliggör identifiering. Kommissionen redogör att tekningen för igenkän-

ning kan skilja på ett originalfoto från exempelvis en parodi. Om till exempel text eller illust-

rationer adderats på originalbilden klassificeras den som en parodi (ett självständigt verk) och 

släpps därmed igenom filtret. Denna teknik har använts i några år av större videosajter.175 

Syftet med igenkänningstekniken är inte att material ska tas bort utan förslaget syftar, som 

tidigare nämnts, till att rättighetshavarna ska kunna förhandla fram en rimlig ersättning för 

användningen av deras verk.176 

 

Som redogjorts för tidigare använder sig YouTube i nuläget av igenkänningsteknik, vilket 

hävdas fungera bra.177 Sajten har uttryckt att de stödjer målen med artikel 13, men att meto-

den för att uppnå målen är orealistiska på många sätt. Videosajten använder den välkända 

låten Despacito av Luis Fonsi som ett exempel. Videon Despacito som finns uppladdad på 

YouTube innehåller flera upphovsrätter. YouTube har avtal med många organisationer som 

                                                
173 Ficks, E., Om det icke-existerande eller harmoniserade parodiundantaget i svensk upphovsrätt, NIR 2015 
årgång 84, häfte 3, s. 320, se även Maunsbach, U. & Wennersten, U., s. 96 f. 
174 Metadata ger information om ett objekts innehåll. Ett fotos metadata beskriver exempelvis dess färg, storlek, 
djup, när fotot skapades, osv., se exempelvis techterms, https://techterms.com/definition/metadata, sökord: me-
tadata (hämtad 2019-02-11). 
175 Europeiska kommissionen, https://ec.europa.eu/sweden/news/20180914-QA-digital-copyright_sv (hämtad 
2019-01-06). 
176 Sveriges riksdag, https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/eus-forslag-om-
copywright_H5111564 (hämtad 2019-01-06). 
177 Se avsnitt 4.5. 
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företräder rättighetshavare, för att kunna ge licenser och betala för videon. Trots detta finns 

det rättighetshavare som fortfarande är omedvetna om att deras skyddade verk eller prestat-

ioner används. På grund av osäkerheten gällande de omedvetna rättighetshavarna kan 

YouTube i framtiden komma behöva blockera liknande videos, för att undvika ansvaret arti-

kel 13 i direktivförslaget för med sig. Sajten framför vidare att en sådan risk i proportion till 

YouTubes storlek, där 400 timmar av videomaterial laddas upp varje minut, skulle kunna leda 

till sådant ansvar att det inte är möjligt att hantera en så stor finansiell risk.178 

 

Artikel 13 i direktivförslaget riktar sig till tjänster som befattar sig med stora mängder verk 

och kravet på att införa filtreringssystem omfattar därmed endast större videosajter. I media 

har kritik som sagt riktats till införandet av igenkänningsteknik med anledning av att det 

kommer vara kostsamt och att mindre videosajter därmed inte kommer ha råd att införa tek-

nologin.179 En återkommande fråga i uppsatsen är därmed vad som räknas till stora mängder, 

i sinom tid blir nya aktörer högst troligt träffade av skyldigheten att införa teknik för igenkän-

ning. Förhoppningsvis inträffar skyldigheten vid tidpunkten bolagen befattar sig med så stora 

mängder verk att de kan bära den kostnaden. 

 

5.4 Sammanfattning 
En parodi är en efterbildning av ett konstverk i ett förlöjligande eller komiskt syfte. Parodin 

anses bli ett nytt, självständigt verk i enlighet med 4 § 2 st. URL trots likheter med original-

verket. En parodi bygger på originalverket varför likheter inte kan undvikas. En parodi kan 

dock existera i form av bearbetningar och olovliga efterbildningar, där ingen egen upphovsrätt 

erhålls i något av fallen. En bearbetning erhåller delad upphovsrätt och en olovlig efterbild-

nings upphovsrätt blir obefintlig. 

 

Igenkänningstekniken som ska användas för att filtrera bort skyddat material påstås kunna se 

skillnad på ett originalverk och exempelvis en parodi. Tekniken ska endast kunna sortera bort 

metadata, allt annat material ska släppas igenom. Syftet med artikel 13 är inte att ta bort 

material, utan att ge en rättvis ekonomisk ersättning till rättighetshavarna. De flesta stödjer 

syftet, men det råder delade meningar om tillvägagångssättet att nå dit. Nätjätten YouTube 

                                                
178 Wojcicki, S., The Potential Unintended Consequences of Article 13, 2018-11-12, https://youtube-
creators.googleblog.com/2018/11/i-support-goals-of-article-13-i-also.html (hämtad 2019-03-11). 
179 Europainformationen, https://eurooppatiedotus.fi/sv/2018/09/26/forbjuds-memerna-och-forsvinner-
nyhetslankarna-vad-innebar-det-nya-upphovsrattsdirektivet/ (hämtad 2019-03-15). 
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misstycker exempelvis. Videosajten hävdar att lösningarna artikel 13 stipulerar skulle kunna 

medföra för stort ansvar och för stora finansiella risker. 

 

Artikel 13 tillämpas endast för videosajter som befattar sig med stora mängder verk. Oron 

kring att mindre sajter inte har råd med filtren torde därför inte vara ett problem. Problemet 

blir måhända inte att befintliga sajter försvinner på grund av att de inte har råd med tekniken, 

eftersom endast sajter med finansiell kapacitet lär omfattas av begreppet stora mängder. Ris-

ken torde dock bli att utvecklingen av mindre videosajter eller nya tjänster hämmas, eftersom 

de inte vill växa till den grad där de behöver införa tekniken. 

 

Vidare har det inte varit något fokus på att lagstiftningen är teknikberoende. Teknik som är 

relevant nu behöver inte vara det om 10 år med tanke på dess konstanta utveckling. Är det 

proportionerligt att ålägga videosajter att införa sådan kostsam och avancerad teknik, som 

möjligtvis kommer vara irrelevant inom snar framtid? Teknikens utveckling från exempelvis 

1990-talet fram tills nu är sannerligen häpnadsväckande. Om utvecklingen fortsättningsvis 

sker i samma takt, kommer filtreringssystem vara lösningen år 2040? Angående direktivför-

slagets funktionalitet i framtiden är det svårt att föra en rimlig diskussion. Förhoppningsvis 

har lagstiftaren utformat direktivförslaget på sådant sätt att det kommer vara relevant under en 

längre tidsperiod. Artikel 13:s formulering ger återigen endast filtreringssystem som ett ex-

empel på åtgärd för att uppfylla artikelns krav. I dagsläget kan artikeln ändå tolkas på så sätt 

att det inte finns något annat val för videosajter än att införskaffa filtreringssystem. Icke desto 

mindre är artikel 13 relativt öppet formulerad, vilket resulterar i att lagstiftningen torde fun-

gera i en framtid där en användning av filtreringssystem eventuellt är obefintlig. 

 

Slutligen är rädslan för att parodier ska filtreras bort och att små videosajter inte ska ha råd 

med filtreringssystem problematik som främst uppmärksammats i media angående artikel 13. 

Denna problematik synes dock minst oroväckande. Tekniken är redan beprövad och införan-

det av den påverkar endast större sajter. Härav torde inte själva införandet av igenkännings-

tekniken vara det som skapar problem, inte heller att igenkänningstekniken av misstag censu-

rerar bort viss data som inte är upphovsrättsskyddad. Det stora ansvar artikel 13 för med sig 
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och det som redogjorts för i avsnitt 3.4 samt 4.7180 är snarare de problem som torde vara i 

fokus.  

                                                
180 Art. 13 i direktivförslagets eventuella oförenlighet med art. 15.1 i e-handelsdirektivet, vad som innefattas med 
stora mängder verk och huruvida art. 13 i direktivförslaget kan medföra att art. 14 i e-handelsdirektivet förlorar 
sin funktion. 
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6 Avslutande analys 

6.1 Inledning 
Tankar och reflektioner av det som redogjorts för i uppsatsen redovisas i ljuset av gällande 

och kommande rätt. Kapitlet syftar till att besvara och ge en slutgiltig analys av uppsatsens 

två frågeställningar, vilka är: 

 

• Vilket ansvar har videosajter idag vid hanteringen av rättighetsskyddat material och 

hur kommer ansvarsfördelningen se ut efter ett genomförande av direktivförslaget? 

Förhåller sig ändringarna som presenteras i artikel 13 till gällande rätt? 

 

• Står artikel 13 i direktivförslaget i konflikt med artikel 15.1 i e-handelsdirektivet? 

 

6.2 Videosajters ansvar och direktivförslagets förhållande till gällande rätt 
Efter genomförandet av artikel 13 i direktivförslaget förväntas ”värdegapet” mellan mellan-

händer och rättighetshavare minska. Tanken är således att en mellanhand inte ska kunna be-

hålla en för stor del av det ekonomiska värde som i slutändan ska tillfalla rättighetshavaren. 

För att minska ”värdegapet” förväntas mellanhänder och rättighetshavare ingå avtal med 

varandra. Åtgärder måste således vidtas för att avtalen vidhålls och efterlevs. Samarbetet i 

form av avtal ska dessutom, utöver att ge rättighetshavare skälig ersättning för utfört arbete, 

förhindra att skyddat innehåll görs tillgängligt på videosajterna.181 

 

Som nu framgått anser kommissionen att nya regler på området behövs, varför direktivförsla-

get har presenterats. Det föreslås att videosajterna ska vidta åtgärder för att avtalen mellan 

videosajter och rättighetshavare ska hållas. Avtalen ska förebygga att inget olovligt material 

laddas upp på videosajternas tjänster. Rättighetshavarnas möjligheter att få en rimlig ekono-

misk ersättning ökar genom videosajternas åtgärder. Lösningen på dessa åtgärder är att mel-

lanhänderna å ena sidan ska använda effektiv igenkänningsteknik och å andra sidan ge rättig-

hetshavare tillräcklig information.182 Det framstår som rimliga lösningar på något som uppen-

barligen är ett problem och vid första anblick uppfattas artikeln som bra. Det synes som att 

alla led i kedjan på något sätt gynnas. Rättighetshavarna skulle antagligen företrädas av orga-

                                                
181 Se avsnitt 4.5–4.6. 
182 Se avsnitt 4.5–4.6. 
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nisationer som betalas av mellanhänderna och som i sin tur betalar ersättning till rättighetsha-

varna. Avtal upprättas som ser till att inblandade parter vet vad som förväntas från alla per-

spektiv. De som inte har avtalat om innehåll behöver vidare inte oroa sig för att skyddat 

material ska dyka upp på tjänsten, eftersom igenkänningstekniken i sådant fall filtrerar bort 

sådant innehåll om metadata givits till videosajten.183 

 

Vid en djupare analys av artikel 13 är lösningarna dock inte helt problemfria. Hela syftet med 

det nya direktivförslaget är att fastställa strategin för den digitala inre marknaden.184 Strategin 

bygger på att tjänster för företag och konsumenter ska förbättras, att digitala nät och tjänster 

ska blomstra samt att tillväxtpotentialen ska maximeras.185 I artikel 13 i direktivförslaget fast-

slås att det endast är tjänster ”som lagrar och ger allmänheten tillgång till stora mängder verk 

eller andra alster”186 som ska omfattas av regleringen. Som tidigare framgått är det mellan-

händerna själva som kommer behöva finansiera igenkänningstekniken och ta ansvar för vad 

som sker på tjänsten. Till att börja med är stora mängder ett ytterst vagt begrepp. Det framgår 

inte vilka som omfattas av regleringen. Hur stor måste en sajt vara? Hur stor omsättning 

måste sajten ha? När vet ens sajten att den omfattas? Många frågor väcks kring den oklara 

formuleringen och en riktningsanvisning som varit lite tydligare hade önskats.  

 

Vidare riskeras artikel 13 få motsatt effekt till vad strategin för den digitala inre marknaden 

vill uppnå. Med anledning av en del mindre videosajters bristande ekonomiska möjligheter att 

införskaffa tekniken för igenkänning, torde resultatet kunna medföra att utvecklingen av saj-

terna hämmas. Sådan teknik kan vara mycket kostsam vilket säkerligen skulle få vissa video-

sajter att överväga ytterligare utveckling, eftersom det synes mer gynnsamt ur en ekonomisk 

synvinkel. Det skulle hindra sajterna från att förbättras, blomstra och att uppnå sin maximala 

tillväxtpotential. Grundpelarna som direktivet är uppbyggt på skulle med andra ord kunna få 

motsatt effekt. Artikeln ger även mellanhänder ett stort ansvar. YouTube har exempelvis ut-

tryckt sin oro kring det ökade ansvaret.187 En del sajter kan säkerligen välja att avstanna ut-

vecklingen för att kringgå en sådan ansvarsökning. De ändringar artikel 13 i direktivförslaget 

för med sig kan därmed få motsatt effekt till vad direktivets syfte från början var. 

                                                
183 Se avsnitt 5.3. 
184 Se avsnitt 4.3. 
185 Se avsnitt 4.2. 
186 Art. 13, Direktivförslaget om upphovsrätt på den digitala inre marknaden. 
187 Se avsnitt 5.3. 
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6.3 Videosajters ansvarsfördelning 

6.3.1 Allmänt 

Det går inte förneka att upphovsrätten är i behov av uppdaterade regler. Fokus i dagsläget 

synes vara på bestraffningen av eventuella intrång på webben, inte med vilka medel själva 

intrången ska förhindras. Exempelvis är stort fokus på det straffrättsliga och civilrättsliga an-

svaret vid ett intrång.188 Direktivförslaget har medfört förslag på lösningar för att förhindra 

intrång innan skadan är gjord, vilket välkomnas.  

 

Skyddat innehåll sprids snabbt och många användare verkar inte fundera över om material de 

laddar upp på en videosajt kan tänkas vara skyddat av någon eventuell upphovsrätt. Är det 

bristande intresse eller okunskap? EU har genom tidigare direktiv, såsom exempelvis Infosoc-

direktivet, försökt harmonisera upphovsrättens område. I dagsläget är dock inte rättsområdet 

fullt harmoniserat vilket resulterat i att det krävs ny lagstiftning på området.189 Internets 

snabba utveckling har som sagt genererat en efterfrågan av ny lagstiftning och kommissionen 

kom i och med direktivförslaget med ett anbud på den efterfrågan. Reaktionen på förslaget 

har dock inte varit så positiv som kommissionen möjligen hoppats på. Varför jublar inte alla 

när det verkar komma en lösning? Det synes dessutom som om förslaget presenterar en rättvis 

lösning där relationen mellan videosajterna och rättighetshavarna bygger på avtal för att un-

derlätta rättighetshavarnas position som den svagare parten. Tjänsternas användare borde 

jubla eftersom de inte riskerar att ladda upp innehåll som de själva kan komma att hållas an-

svariga för – ansvaret förskjuts i och med direktivförslaget från användarna till mellanhänder-

na. Tjänsternas användare tycks dock uttrycka mer oro än lugn och positivitet. Det är främst 

användare som uttryckt sin rädsla för att filtren för igenkänning ska sortera bort exempelvis 

parodier.190 Efter att ha undersökt frågan och dessutom läst hur kommissionen förklarar situ-

ationen, synes det som ett mindre problem. Teknik kan vara nyckfull och fungerar nästan ald-

rig till 100 %, det kommer således finnas en del material som kommer sorteras bort av filtren, 

trots att det inte är upphovsrättsskyddat. Rättsläget torde dock inte uppfattas alltför oroande 

eftersom det antagligen kommer vara just en liten del av allt material i det stora hela. Använ-

darna torde således endast känna sig lättade över att de fortfarande kan ladda upp vad de vill 

                                                
188 Se resonemang i avsnitt 2.4. 
189 Se avsnitt 2.2.3. 
190 Se avsnitt 5.1. 
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på sajterna, men utan att själva behöva stå något ansvar. Det blir istället ett problem för video-

sajterna, som plötsligt måste ansvara för mer än vad de behövt tidigare.  

 

Frågan som vidare kan ställas är om det kan anses proportionerligt att videosajterna erläggs så 

mycket ansvar eftersom den aktivt inte laddar upp olovligt innehåll. Mellanhänder gör det 

endast möjligt för tredje man att begå olagliga handlingar. Det torde ifrågasättas varför så 

mycket av ansvaret förflyttas över från aktiva användare till passiva mellanhänder. Använd-

ning av så kallade ”klagomurar” synes vara en bra lösning.191 Användare eller rättighetsha-

vare kan i det fallet själva anmäla innehåll som förfaras olovligt. Efter en eventuell anmälan 

åläggs mellanhänderna ansvar att agera genom att ta bort innehållet, om det är rättighetsskyd-

dat. Härav torde ett samspel mellan användare, rättighetshavare och mellanhänder vara en bra 

lösning, där alla parter arbetar för samma sak – att digitala tjänster ska förbättras, blomstra 

och växa.  

 

6.3.2 BBS-lagen 

BBS-lagen förutsätter en informations-, uppsikts- och avlägsningsplikt för vissa videosajter. 

BBS-lagen är som sagt tillämplig på meddelanden och dit hör även användares kommentarer i 

kommentarsfält. Kommentarsfält används exempelvis på sajten YouTube. I dagsläget ska 

således de mellanhänder som omfattas av lagen ta bort meddelanden som kan innebära up-

penbara intrång i någons upphovsrätt. Mellanhanden är vidare skyldig att delge tjänstens an-

vändare viss information. Uppfylls inte dessa rekvisit kan mellanhanden straffas.192 Det före-

ligger med andra ord redan en ”snäll” variant av artikel 13 i direktivförslaget i BBS-lagen. Att 

det är tillåtet för medlemsstaterna att kräva en viss uppsiktsplikt av mellanhänderna enligt 

BBS-lagen är som tidigare nämnts acceptabelt enligt lagens förarbeten. Ingresspunkt 48 i e-

handelsdirektivet, som egentligen står i motsats till artikel 15.1 i e-handelsdirektivet, stadgar 

att medlemsstaterna ska förhindra olovlig verksamhet. Ingresspunkten ”räddade” BBS-lagen 

och var därför viktig för Sverige att rösta igenom.193  

 

BBS-lagens plikter synes rimliga för både mellanhänder och rättighetshavare. Mellanhanden 

måste informera om tjänsten, kontinuerligt ha uppsikt över tjänsten så intrång inte förekom-

mer och avlägsna intrånget i de fall meddelandet uppenbart är brottsligt eller uppenbart gjort 
                                                
191 Se om ”klagomurar” i avsnitt 3.2.1. 
192 Se avsnitt 3.2.1. 
193 Se avsnitt 3.3.2. 
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intrång i någon upphovsrätt eller närstående rättighet.194 Endast om dessa plikter inte uppfylls 

inträder sanktioner. Både mellanhänder och rättighetshavare torde i de flesta fall vara nöjda 

med utfallet. Mellanhänder har ett ansvar, men ett rimligt ansvar som inte torde uppfattas allt-

för betungande. Det är trots allt viktigt att åtgärder finns att vidta vid ett intrång. Samtidigt 

rensas videosajten kontinuerligt på olovligt innehåll, vilket är i rättighetshavarnas intressen. 

Ingresspunkt 48 i e-handelsdirektivet stödjer att medlemsstaterna ska förhindra olovlig verk-

samhet och artikel 15.1 i samma direktiv motverkar att medlemsstaterna ska ålägga mellan-

händerna en allmän skyldighet att övervaka olaglig verksamhet. Artikel 13 i direktivförslaget 

föreskriver en allmän övervakningsskyldighet. Det bör finnas andra och bättre lösningar till 

att bibehålla och eventuellt utveckla BBS-lagens ansvarsreglering till fler ansvarsområden än 

endast för tjänsten förmedling av meddelanden, istället för att godkänna direktivförslaget och 

därmed behöva genomföra artikel 13 i svensk rätt. En utveckling och vidare bearbetning av 

BBS-lagens regler torde vara en bättre väg att gå än att ersätta redan befintliga och bra regler 

med nya regler som redan ifrågasatts några gånger för mycket. 

 

En intressant fråga är vad som kommer hända med BBS-lagen när artikel 13 genomförs. 

Kommer BBS-lagen helt tappa sin mening eftersom den endast är en snällare variant av arti-

kel 13, eller kommer lagen ändras till att bli mer lik artikel 13? Alla videosajter omfattas som 

sagt inte av BBS-lagen, men principen är att webbplatser som är allmänt tillgängliga och 

dessutom interaktiva måste hållas under uppsikt. De videosajter som omfattas kommer sanno-

likt hamna mitt emellan två regleringar.195 Har artikel 13 eller BBS-lagen företräde? Troligt-

vis skulle direktivet ha företräde, men frågan kan konstateras något oklar. 

 

6.3.3 Artikel 14 i e-handelsdirektivet 

Dagens regelverk ger videosajter möjlighet till ansvarsfrihet, vilket innebär att så länge sajten 

inte har någon kunskap eller information om det olagliga innehållet, kan den inte hållas an-

svarig. Ansvarsfriheten innefattar frihet från straff, skadestånd och offentligrättsliga sankt-

ionsavgifter. Vidare hålls en videosajt inte ansvarig så länge det inte finns någon medvetenhet 

kring, eller fakta för hur innehållet uppenbarat sig på sajten. När sådan kunskap finns måste 

åtgärder, genom att ta bort innehållet, vidtas omedelbart.196  

 
                                                
194 Se avsnitt 3.2.1.  
195 Se avsnitt 3.2.1. 
196 Se avsnitt 3.4. 
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Genom att anskaffa teknik som möjliggör igenkänning av innehåll torde mellanhändernas 

möjlighet till ansvarsfrihet försvinna. En teknik som syftar till att ge kännedom om skyddat 

innehåll ger videosajterna en insikt om vilket innehåll som olovligen görs tillgängligt på saj-

ten. Mellanhänderna torde därmed anses ha sådan kunskap eller information och medvetenhet 

kring det olovliga innehållet, att de inte kan anses åtnjuta den ansvarsfrihet som ges i artikel 

14 i e-handelsdirektivet. Direktivförslaget torde därmed begränsa mellanhändernas möjlighet 

till ansvarsfrihet. Det är sannolikt på grund av denna inskränkning i ansvarsfriheten YouTube 

har reagerat och därmed uttryckt att artikel 13 i direktivförslaget genererar för mycket an-

svar.197 Teknik är aldrig helt vattentät, det finns alltid tillfällen när den inte fungerar eller har 

vissa brister. Det är omöjligt att filtren för igenkänning ska fungera till 100 % varje sekund, 

minut, timme och dag året runt. Igenkänningstekniken kommer garanterat att brista på många 

sätt och vis. Det är förståeligt att många mellanhänder reagerar på en sådan omfattande be-

gränsning som kommer generera ökade risker. 

 

Kommissionen hävdar att mellanhänders möjlighet till ansvarsfrihet inte ska begränsas så 

länge villkoren i artikel 14 i e-handelsdirektivet är uppfyllda.198 Det finns dock vissa svårig-

heter med att förstå vad kommissionen avser i det hänseendet, eftersom direktivförslaget torde 

inskränka möjligheten till ansvarsfrihet. Ett framtida genomförande av direktivförslaget skulle 

med stor sannolikhet inskränka mellanhänders möjlighet att åtnjuta ansvarsfrihet, i jämförelse 

med möjligheterna i dagsläget.  

 

6.4 Artikel 15.1 i e-handelsdirektivet 
Videosajter är i dagsläget inte skyldiga att införa tekniska lösningar för igenkänning av inne-

håll. Att det föreligger ett förbud för medlemsstaterna att ålägga tjänsteleverantörerna en all-

män övervakningsskyldighet stadgas i artikel 15.1 i e-handelsdirektivet. Det har som framgått 

även fastslagits av EUD att införande av filtreringssystem inte är en rimlig avvägning vid 

jämförelser med exempelvis e-handelsdirektivet. Att medlemsstaterna kan kräva mellanhän-

derna att hålla en viss uppsikt över sin tjänst i de fall olovlig verksamhet förekommer är där-

emot tillåtet.199 Videosajterna kan med andra ord bli skyldiga att ha uppsikt över sin tjänst, 

men ska aldrig kunna bli skyldiga att införa system som ska filtrera bort olovligt innehåll. Till 

                                                
197 Se avsnitt 5.3. 
198 Impact Assessment, s. 147. 
199 Se avsnitt 3.3.2. 
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rättighetshavarnas fördel har dock kommissionen tagit sikte på att införa precis den åtgärden i 

och med direktivförslaget. De tekniska lösningarna ska övervaka all (eller merparten av) den 

uppladdade informationen, vilket också inkluderar en övervakning av framtida verk. Frågan 

berör inte längre en plikt att i skälig omfattning hålla en viss uppsikt. Direktivförslaget före-

slår (om än försiktigt) en allmän övervakningsskyldighet som helt går emot e-

handelsdirektivet.200  

 

I dagsläget används vissa videosajter som verktyg till att begå upphovsrättsintrång, vilket 

självklart inte är försvarligt. Att införa en allmän övervakningsskyldighet som går emot gäl-

lande rätt torde dock inte vara rätt väg att gå för att motverka problemet. I förarbetena201 ana-

lyserades BBS-lagen innan den genomfördes i Sverige för att undersöka om den kunde tänkas 

gå emot e-handelsdirektivet. Det konstaterades att lagen var förenlig med gällande rätt varför 

lagen implementerades. Det synes dock inte finnas något som tyder på att artikel 13 i direktiv-

förslaget har analyserats på det sätt som BBS-lagen analyserades. Kommissionen borde gjort 

en liknande analys av sitt eget förslag, eftersom det onekligen går att ifrågasätta. Om en ana-

lys genomförts där kommissionen motiverat sitt förslag, likt regeringen motiverade sitt förslag 

i ovan nämnd proposition, hade det möjligtvis upptäckts att förslaget behöver vidare bearbet-

ning och att det är oförenligt med gällande rätt. Nu är istället rättsläget oklart och det kan end-

ast göras antaganden huruvida artikeln i direktivförslaget strider mot övervakningsförbudet i 

artikel 15.1 i e-handelsdirektivet eller inte. Risken är dock stor, som nu framgått, att artikel 13 

går emot e-handelsdirektivet. 

 

Vad händer när artikel 13 införs och därmed står i strid med artikel 15.1 i e-handelsdirektivet? 

En fråga som i nuläget förblir obesvarad. Det kan dock reflekteras över om det kommer resul-

tera i stora problem. Artikel 13 är som sagt utformad på sådant sätt att det framstår som om 

det finns valmöjligheter till filtreringssystem. Europaparlamentet har dessutom uttalat att så 

länge videosajterna förser sig med andra innovativa lösningar som alternativ till filtreringssy-

stem, går det lika bra. Det sätts således inget krav på att det endast är filtreringssystem som 

måste införas, trots att det är den enda lösningen som uttryckligen presenteras. Härav följer att 

artikel 13 torde innehålla ett kryphål, vilket innebär att den går emot gällande rätt, men är 

utformad på sådant ”snällt” sätt vilket inte kommer medföra några större konsekvenser efter 

genomförandet.  
                                                
200 Se avsnitt 3.3.2, 4.4. 
201 Prop. 2001/02:150, s. 100. 
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7 Slutsatser 
Analysen har resulterat i en uppfattning om att förslaget går emot gällande rätt. Det anses in-

nebära ett krav på aktiv kontroll som ålagts av medlemsstaterna vilket uttryckligen förbjuds i 

artikel 15.1 i e-handelsdirektivet. Vidare anses förslaget innebära en skyldighet för mellan-

händer att aktivt behöva efterforska fakta eller omständigheter som kan tyda på olaglig verk-

samhet. EUD har fastslagit att en övervakning av användares uppgifter kan medföra en över-

vakning som är obegränsad i tiden. Det riskerar medföra en eliminering av ansvarsfrihetsre-

gleringen i artikel 14 i e-handelsdirektivet eftersom olovligt innehåll aldrig, om ens för en 

liten stund, skulle få vara tillgängligt på sajten. Upphovsrättsintrång är inte försvarligt, men 

det måste finnas bättre sätt att motverka dem på än tillvägagångssättet som presenteras i arti-

kel 13.  

 

Videosajter åläggs ett stort ansvar i och med direktivförslagets genomförande. Strategin för en 

digital inre marknad bygger på att tjänster ska förbättras och blomstra genom att skapa goda 

förutsättningar. Ansvarsökningen kan tänkas medföra en hämmad utveckling av videosajter 

vilket i sin tur riskerar medföra motsatt effekt till vad strategin avser uppnå. Avsaknaden av 

en förklaring till begreppet stora mängder bidrar dessutom till osäkerhet för när en tjänst om-

fattas av bestämmelsen. Kommer mindre videosajter vilja utvecklas till den grad där dessa 

måste införa tekniska åtgärder för igenkänning och när omfattas dessa mindre sajter av be-

stämmelsen i direktivförslaget? 

 

Artikel 13 innehåller många tveksamheter och obesvarade frågor och behöver vidare utveckl-

ing. Med stor sannolikhet kommer dock direktivförslaget genomföras i dess nuvarande skick. 

På grund av artikelns formuleringsval torde emellertid konsekvenserna inte bli så illa. Arti-

keln kan tänkas ge ett ”frivilligt krav”, det vill säga att artikeln inte uttryckligen tvingar video-

sajter att införa filtreringssystem. En lösning till att minska ”värdegapet” på den digitala inre 

marknaden mellan rättighetshavare och mellanhänder torde dock kunna uppnås på ett bättre 

sätt än med det artikel 13 i direktivförslaget presenterar. 
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