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SAMMANFATTNING 

 

Upphovsrätten har den senaste tiden varit ett av de mest omdiskuterade 

juridiska områdena. Dagens lagstiftning ger upphovsmäns prestationer 

skydd under hela upphovsmannens livstid plus i ytterligare 70 år medan en 

utövande musikers prestation endast skyddas i 50 år. En utövande musiker 

har således inte samma starka skydd som en upphovsman. EU-

kommissionen har emellertid lagt fram ett förslag på förändring av de regler 

som omfattar just de utövande musikerna. 

Syftet med denna uppsats är att diskutera om det finns ett behov av ett 

utökat skydd för utövande musiker. Vidare kommer vi att diskutera huruvida 

förslaget är en lämplig lösning för att uppnå ett starkare skydd för de 

utövande musikernas förevigade prestationer. 
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1. INLEDNING 

 

1.1 Problembakgrund 

Utövande musiker erhåller skydd för sina prestationer i 50 år efter att dessa har 

förevigats.
1
 Författare, kompositörer och konstnärer har däremot upphovsrätt till 

sina verk under hela sin livstid samt i ytterligare 70 år.
2
 Skyddstiden för olika 

konstnärers prestationer är således väldigt olika, vilket kan ifrågasättas.  

Att den som skapat ett verk skall ha upphovsrätt till verket är stadgat i lag 

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

(upphovsrättslagen) 1 § 1st. Den som framför ett verk tjänar sitt uppehälle 

genom royaltyutbetalningar och sekundära ersättningar.
3
 Dessa ersättningar 

erhålls under betydligt kortare tid än den tid en upphovsman har upphovsrätt till 

sitt verk. Den kortare skyddstiden innebär att de som endast ägnar sig åt att 

framföra verk, utan att skapa dem, kan hamna i en situation där de inte längre 

kan försörja sig på till exempel sina inspelade framföranden.   

Detta problem har EU-kommissionen insett och därför lagt fram ett förslag
4
 

avseende en förlängning av skyddstiden för utövande musiker från 50 till 95 år 

(se bilaga). 

 

1.2 Problemformulering  

 Är utövande musiker, för att kunna säkra sin ekonomiska framtid, i 

behov av en längre skyddstid för sina förevigade prestationer? Är EU-

                                                 
1
  URL 45 § 3p. 1 st. 

2
  URL 43 §. 

3
  KOM(2008) 464 slutlig. 

4
  KOM(2008) 464 slutlig. 
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kommissionens förslag om en utökad skyddstid från 50 till 95 år en lämplig 

lösning för att uppnå säkerställandet av utövande musikers ekonomiska framtid? 

 

1.3 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att diskutera huruvida skyddet för utövande musiker 

bör förlängas enligt EU-kommissionens förslag. Vi kommer även att diskutera 

om den föreslagna förlängningen från 50 år till 95 år är en lämplig lösning för att 

uppnå ett starkare skydd för de utövande musikernas förevigade prestationer. 

Tänkt målgrupp för uppsatsen är jurister, juridikstuderande och andra med 

ett immaterialrättsligt intresse. 

 

1.4 Metod  

Vår utgångspunkt är den traditionella rättsdogmatiska metoden. Vi kommer att 

föra en rättspolitisk diskussion kopplad till de regler som finns. För att få 

förståelse om hur det upphovsrättsliga systemet fungerar, har vi valt att granska 

svensk upphovsrättslagstiftning, relevanta förarbeten, rättspraxis och doktrin. 

Vad gäller den föreslagna förlängningen av skyddstiden för utövande 

musikers förevigade prestationer, kommer vi att använda oss av 

Europaparlamentet och rådets direktiv, KOM(2008) 464.
5
 

Vi kommer att utgå från de fakta som redovisats i referensramen och utifrån 

dessa diskutera huruvida de utövande musikerna är i behov av ett utökat skydd 

för sina förevigade prestationer. Vi kommer därefter att diskutera om EU-

kommissionens förslag är en befogad väg att gå, för att uppnå ett utökat skydd 

för utövande musikers förevigade prestationer. 

Vi kommer även att ta del av vad sakkunniga anser i frågan om 

                                                 
5
  KOM(2008) 464 slutlig. 
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förlängningen. 

 

1.5 Avgränsningar  

En utövande musiker är en typ av utövande konstnär. I EU-kommissionens 

förslag används uttrycket utövande konstnärer men i praktiken behandlar 

förslaget utövande musiker. Vi har i denna uppsats valt att fokusera just på de 

utövande musikerna och tar inte övriga utövande konstnärer i beaktning. 

Det EU-kommissionen vill uppnå med lagförslaget är ett förlängt skydd som 

omfattar utövande musikers prestationer, när dessa blivit förevigade. Vi kommer 

i uppsatsen ofta att använda oss av begreppet inspelning, vilket är en typ av 

förevigad prestation.  

En avgränsning vi kommer att göra är att begränsa oss till de subjekt som 

omfattas av svensk upphovsrättslig lagstiftning. 

 

1.6 Disposition 

Inledningsvis kommer vi behandla upphovsrättens historia samt internationell 

reglering inom området för att ge en djupare förståelse om varför 

upphovsrättslagstiftningen idag ser ut som den gör. Därefter kommer vi förklara 

viktiga upphovsrättsliga begrepp vilket följs av en redogörelse för den egentliga 

upphovsrätten och de närstående rättigheterna. Det sjätte kapitlet beskriver det 

upphovsrättsliga skyddet. I efterföljande kapitel behandlas EU-kommissionens 

förslag till en förlängd skyddstid för utövande musikers förevigade prestationer. 

Det åttonde och avslutande kapitlet i uppsatsen innehåller vår diskussion och 

avslutning. 
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2. UPPHOVSRÄTTENS HISTORIA 

 

Upphovsrätten är tillsammans med de så kallade närstående rättigheterna (se 

5.2) en del av immaterialrätten där även industriellt rättsskydd ingår (patenträtt, 

firmarätt, mönsterskydd, varumärkesrätt och så vidare).
6
  

Upphovsrätten är formlös - skaparen behöver inte registrera sitt verk, utan 

erhåller skydd så snart verket är färdigt.
7
 Grunden för detta formlösa skydd finns 

i Bernkonventionen från 1866.
8
 

Dagens upphovsrättslag är från 1960 och bygger på auktorrättskommitténs
9
  

utlåtande
10

 från 1956 samt proposition 1960:17. Förarbetena till lagen är således 

drygt femtio år gamla och den tekniska utvecklingen i samhället har under denna 

tid hunnit förändras mycket, vilket har lett till ett behov av förändringar av de 

upphovsrättsliga reglerna.
11

 

 

2.1 Från boktryckarkonsten till 

tryckfrihetsförordningen 

Upphovsrättens historia börjar vid boktryckarkonstens uppkomst, när särskilda 

rättigheter för boktryckare och förlag uppfördes. Ett utarbetat system för 

upphovsrätt uppkom för första gången i Venedig på 1400-talet. I Sverige 

utvecklades en författarrätt som utgick från 1752 års förordning och reglemente 

                                                 
6
  Levin/Nordell/Sundberg, sid. 11. 

7
  Levin/Nordell/Sundberg, sid. 11. 

8
  Bernkonventionen, art. 2, st. 3. 

9
  Auktorrättskommittén är den kommitté av sakkunniga som 1938 sammanfördes för att utreda 

huruvida en revision av de upphovsrättsliga reglerna var nödvändig och om ytterligare skydd för andra 

närstående rättigheter behövde införas (SOU 1956:25, sid. 9-10). 
10

  SOU 1956:25. 
11

  Levin/Nordell/Sundberg, sid. 13. 
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för de svenska boktryckerierna. Författarrätten kom att implementeras i 1810 års 

tryckfrihetsförordning där författaren gavs rätt till sitt alster under en obegränsad 

tid. Att skyddstiden kunde göras så pass lång berodde på att majoriteten av 

medlemmarna i konstitutionsutskottet var medlemmar i Svenska Akademien 

eller Vetenskapsakademien. I Frankrike fanns en ensamrätt till att offentligt 

uppföra dramatiska och musikaliska verk. Den svenska tryckfrihetsförordningen 

kom inte att innehålla någon sådan ensamrätt, men genom Kungliga 

Förordningen den 20 juli 1855 angående förbud mot offentligt uppförande utan 

ägarens tillstånd, uppkom ett liknande skydd. Detta skydd kom att gälla enbart 

under författarens livstid.
12

 

Tryckfrihetsförordningen från 1810 gällde inte enbart författarrätten. 

Eftersom förordningens skyddssubjekt var en ”skrift”, kunde även musikaliska 

verk som nedtecknats i noter skyddas samt konstverk som utformats i tryck, till 

exempel genom träsnitt. Konstverk kom att skyddas upphovsrättsligt genom 

lagen den 3 maj 1867 angående efterbildning av konstverk. 

Tryckfrihetsförordningen ändrades 1841 med följden att författarens rätt 

kortades ner från en obestämd tid till att enbart gälla under dennes livstid samt 

tjugo år efter dennes död. Den nya tidsbegränsningen kunde förlängas med tjugo 

år i taget om alstret fortsatte att användas.
13

 

 

2.2 Äganderätt till skrift 

En definitiv tidsbegränsad lagstiftning kom genom lagen den 10 augusti 1877 

om äganderätt till skrift. 1877 års lag fastställde författarens rätt till livstid samt 

50 år efter författarens död. Lagen från 1877 kom även att innehålla rätten till 

dramatiskt eller musikaliskt-dramatiskt verk, som fastställdes till fem år efter 

framställarens död. Lagen från 1877 som innehöll konstnärsrätten kom att 

                                                 
12

  SOU 1956:25, sid. 36. 
13

  SOU 1956:25, sid. 37. 
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ersättas av lagen den 28 maj 1897 om rätt att efterbilda konstverk. Sverige fick 

vid denna tid sitt första skydd för fotografier, innefattandes fem år från bildens 

utgivande. 1877 års lag gällande författares rätt och 1897 års lag gällande 

konsträtten ersattes genom lagar den 30 maj 1919 om rätt till litterära och 

musikaliska verk, om rätt till verk av bildande konst samt om rätt till 

fotografiska bilder. Genom denna förändring nedsattes skyddstiden för 

upphovsmannen till 30 år efter dennes död, medan skyddet för fotografier 

förlängdes till 15 år. 1919 års lagstiftning stadgade en enhetlig skyddstid på 

trettio år inom hela det upphovsrättsliga området och kom således att förlänga 

skyddstiden inom flera områden.
14

 

 

2.3 Lex Strindberg 

Frågan om en förlängning av den trettioåriga skyddstiden blev aktuell först när 

rätten att uppföra August Strindberg verk år 1942 skulle ha gått ut. Detta sågs 

som något negativt, främst för att hans arvingar var mycket beroende av 

inkomsterna som kom från dessa rättigheter. Ytterligare en synpunkt som ansågs 

viktig var att det fanns ett stort behov av skydd mot förvanskning av Strindbergs 

verk.
15

 Detta ledde 1942 till en förlängning av skyddstiden för rätten att 

”föredraga, uppföra, filma och radiera litterära verk[...]”
16

 Denna lagändring är 

idag känd som Lex Strindberg.
17

 

 

                                                 
14

  SOU 1956:25, sid. 38. 
15

  Prop. 1960:17 sid. 218. 
16

  Prop. 1960:17 sid. 218. 
17

  Prop. 1960:17 sid. 218. 
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3. INTERNATIONELL UPPHOVSRÄTT  

 

År 2001 befästes en lång tids utveckling, mot en mer harmoniserad upphovsrätt 

inom Europa, genom direktivet 2001/29/EEG om upphovsrätten i 

informationssamhället
18

, det så kallade infosocdirektivet.
19

 

Ett annat mycket viktigt dokument avseende harmoniseringen av 

upphovsrätten i Europa är TRIPs-avtalet (Trade Related aspects of Intellectual 

Property rights) om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätten, vilket antogs 

1994.  Detta avtal förpliktar medlemsländerna att upprätthålla den skyddsnivå 

för upphovsrättsmän som följer av den senaste versionen av 

Bernkonventionen.
24 

 

3.1 Bernkonventionen 

Konventionen angående bildande av en internationell union för skydd av 

litterära och konstnärliga verk tillkom år 1886 i Bern.
20

 I denna konvention 

stadgas fyra principer: territorialitetsprincipen
21

, principen om nationell 

behandling
22

, minimiskydd
23

 och regeln om att upphovsrätt skall uppstå 

formlöst
24

. Den huvudsakliga frågan inför antagandet av konventionen var att 

utländska upphovsmän skulle skyddas på samma sätt som nationella 

upphovsmän i de länder som anslutits till konventionen.
25

, en 

                                                 
18

  2001/29/EG. 
19

  Levin, sid. 52. 
20

  SOU 1956:25, sid. 38. 
21

  Bernkonventionen, art. 5, st. 3. 
22

  Bernkonventionen, art. 5, st. 1. 
23

  Bernkonventionen, art. 7, st. 6. 
24

  Bernkonventionen, art. 5, st. 2. 
25

  Bernkonventionen, art. 5, st. 1. 
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likabehandlingsprincip. Vid konventionens tillkomst undertecknades den av 10 

länder
26

, vilket kan jämföras med dagens cirka 150 undertecknande länder.
27

 

Den ursprungliga texten har reviderats ett flertal gånger, av vilka de första 

revideringarna främst syftade till att förstärka skyddet för upphovsmannen.
28

 

Sverige anslöt sig till konventionen år 1904.
29

  

 

3.1.1 Bernkonventionen skyddskrets 

Den upphovsrätt som följer av Bernkonventionen har en vid skyddskrets; 

upphovsmän som är medborgare i ett land
30

 samt upphovsmän som har sin 

permanentbostad i landet äger skydd till sina verk.
31

 Skydd kan även uppnås 

trots att upphovsmannen varken är medborgare eller har sin permanenta bostad i 

ett land knutet till konventionen, under förutsättning att upphovsmannen först 

publicerar sitt verk i ett sådant land.
32

 För att ett verk skall erhålla upphovsrätt 

enligt konventionen skall det handla om ”alster på det litterära, vetenskapliga 

och konstnärliga området, oavsett på vilket sätt och i vilken form de har kommit 

till uttryck”, vilket återges i artikel 2 stycke 1.
33

 En upphovsman erhåller skydd 

för sitt verk från och med framställandetidpunkten, utan att några formkrav skall 

ha uppfyllts.
34

 Rättigheter som tillfaller upphovsmannen är bland annat en 

ensamrätt att översätta verket samt en liknande ensamrätt angående 

bearbetningar och omformningar av verket.
35

 Skyddstidens längd fastställs i 

                                                 
26

  Fran on, sid. 16. 
27

  Prop. 2004/05:110, sid. 40. 

28
  Fran on, sid. 16. 

29
  SOU 1956:25, sid. 39. 

30
  Bernkonventionen, art. 3, st. 1. 

31
  Bernkonventionen, art. 3, st. 2.  

32
  Bernkonventionen, art. 3, st. 1. 

33
  Bernkonventionen, art. 2, st. 1. 

34
  Bernkonventionen, art. 5, st. 2. 

35
 Bernkonventionen, art. 8-9. 
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artikel 7 till upphovsmannens livstid plus 50 år.
36

 Den ideella rätten stadgas i 

artikel 6bis och är begränsad eftersom det inte är traditionsbundet med ideella 

rättigheter i alla konventionsländer.
37

 

 

3.2 Romkonventionen 

Ytterligare ett, för upphovsrätten, viktigt dokument är Romkonventionen från 

1961
38

 som behandlar de närstående rättigheterna, alltså ett fastställande av 

skydd för utövande konstnärer, fonogramframställare och radioföretag.
39

 En 

huvudprincip enligt konventionen är att utövande konstnärer skall kunna hindra 

att utsändning eller upptagning av deras prestationer sker utan deras samtycke.
40

 

Antalet länder som har ratificerat konventionen är lägre än motsvarande siffra 

för Bernkonventionen, endast 50 länder har anslutit sig till Romkonventionen.
41

 

  

3.3 Världskonventionen 

1952 antogs ytterligare en konvention, Världskonventionen om upphovsrätt, i 

Genève.
42

 Världskonventionen är resultatet av en strävan efter att samordna 

Bernkonventionens skydd med det amerikanska motsvarande skyddet. Målet 

med konventionen var att åstadkomma ett upphovsrättsligt skydd som kan 

komma att gälla i hela världen.
43

. Ungefär 100 länder har ratificerat 

                                                 
36

  Bernkonventionen, art. 7, st. 1. 
37

  Bernkonventionen, art. 6bis. 
38

  Romkonventionen. 
39

  Romkonventionen, art. 1. 
40

  Romkonventionen, art. 4. 
41

  Lundgren, sid. 56. 
42

  SOU 1956:25, sid. 52 f. 
43

  SOU 1956:25, sid. 55 f. 
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Världskonventionen.
44

 Formkrav är tillåtna, men dessa skall anses uppfyllda 

om  eller ordet copyright samt rättighetshavaren och årtal finns angivna på 

verket.
45

 Ett land som ratificerat både Världskonventionen och 

Bernkonventionen behöver inte rätta sig efter några formkrav, i enlighet med 

Bernkonventionens bestämmelser.
46 

 

                                                 
44

  Lundgren, sid. 56. 
45

  Världskonventionen, art. 3, st. 1. 
46

  Lundgren, sid. 56. 
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4.  UPPHOVSRÄTTENS BEGREPP 

 

4.1 Verksbegreppet 

Termen verk definieras inte i lag utan får utläsas ur förarbeten och praxis. I 1 § 

upphovsrättslagen står endast uttryckt de typer av verk som innefattas av 

upphovsrätten.
47

 Enligt Stannow är verk ”ett alster som skapats av en fysisk 

person, [...]upphovsmannen”.
48

 Han säger även att ett verk måste vara ett resultat 

av någon form av andligt skapande samt att det måste uppnå verkshöjd, det måste 

utgöra något nytt i förhållande till vad som tidigare skapats.
49

  

I upphovsrättslagen 2 § sägs att: [upphovsrätten avser verket] i ursprungligt 

eller ändrat skick, i översättning eller bearbetning, i annan litteratur- eller 

konstart eller i annan teknik”. Detta tolkar Bernitz som att verket inte enbart är 

skyddat i dess ursprungliga skick, utan att det kan förändras något och ändå vara 

skyddat.
50

 

Auktorrättskommittén framför i sitt betänkande att ordet verk är av central 

betydelse i 1 § upphovsrättslagen. I 1914 års betänkande inför tillkomsten av 

1919 års lag framfördes att det måste handla om en produkt av andligt arbete 

som har ”höjt sig till en viss grad av självständighet och originalitet, den måste 

åtminstone i någon mån vara uttryck för auktors individualitet; en rent mekanisk 

produktion är icke till fyllest”.
51

 Auktorrättskommittén påpekar att ordet ”verk” i 

1 § upphovsrättslagen inte på ett tillfredsställande sätt markerar vad som krävs 

för att upphovsrätt skall uppnås. Kommittén hävdar att det beror på att det i det 

svenska språket inte finns något relevant uttryck som passar i sammanhanget, 

                                                 
47

  URL 1 §. 
48

  Stannow, sid. 75. 
49

  Stannow, sid. 75. 
50

  Bernitz/Karnell/Pehrson/Sandgren, sid. 42. 
51

  SOU 1956:25, sid. 66. 
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såsom det i exempelvis finns i Norge där ordet ”åndsverk” används.
52

 

 

4.1.1 Skyddsvärda verk 

För bedömningen huruvida upphovsrätt föreligger eller inte, skall konstnärliga 

värderingar inte tas i beaktning. Även dålig konst är skyddad. Sålunda har 

exempelvis pornografiska filmer skydd. 
53

 

 

4.1.2 Musikaliska verk 

I 1 § upphovsrättslagen står att ”den som har skapat ett litterärt eller 

konstnärligt verk har upphovsrätt till verket”.
54

 Därefter nämns flera olika typer 

av verk som innefattas av det upphovsrättsliga skyddet. Som punkt tre nämns 

”musikaliskt eller sceniskt verk”.
55

 Ett musikaliskt verk hamnar under gruppen 

konstnärligt verk och omfattar musik i alla dess former, under förutsättning att 

det stämmer in på lagens definition av ett verk.
56

 Som musikaliskt verk räknas 

bland annat enkla melodier, men även så kallade seriösa verk, vilka är mer 

komplicerade. Verket behöver inte vara dokumenterat i vare sig notform eller 

inspelad form. Till och med improvisationer kan ha skydd. 
57

 

 

4.2 Verkshöjd och originalitet 

Upphovsrättslagen innehåller varken definitioner på originalitet eller verkshöjd, 

utan definitionerna får utläsas ur praxis och förarbeten. Verkshöjdsbegreppet 

                                                 
52

  SOU 1956:25, sid. 66. 
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57
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kommer ursprungligen från tysk rätt. Det började där användas på 1950-talet och 

stod för ett högt ställt krav på ”den skapande insatsen i samband med 

brukskonst.”
58

 

Auktorrättskommittén har framfört att ett verk, för att uppnå upphovsrätt, 

måste uppnå en viss självständighet och originalitet
59

 och Olsson skriver att ett 

verk skall vara unikt och att det skall uppnå ”verkshöjd”.
60

  

Ett tecken på att ett verk uppnått kraven som ställs för verkshöjd är bland 

annat att två personer som arbetar oberoende av varandra, inte skall kunna skapa 

samma verk. Detta kallas för ”dubbelskapandekriteriet”.
61

 

 

4.2.1 Olika syn på verkshöjd 

Enligt Olsson finns det flera EG-direktiv som uppställer krav på vad som måste 

föreligga för att upphovsrätt skall kunna erhållas. Ett exempel är 

datorprogramdirektivet (91/50/EEG), som, för att upphovsrätt skall kunna 

erhållas, kräver att alstret skall vara upphovsmannens egna intellektuella 

skapelse.
62

 Vidare menar Olsson att de EG-rättsliga direktiven är en kompromiss 

mellan den tyska verkshöjdsuppfattningen, vilken kräver en verkligt skapande 

originell insats, och den anglosachsiska uppfattningen, som i princip säger att 

allt som är värt att kopiera även är värt att skydda.
63

 Olsson hävdar att kravet på 

verkshöjd är lågt i Sverige, vilket innebär ett snävt skyddsomfång och skydd av 

verk som egentligen är direkta återgivanden. Vidare påpekar Olsson att det kan 

räcka med att det nya verket enbart distanserats lite från den äldre upplagan för 

                                                 
58

  Levin, sid. 82. 
59

  SOU 1956:25, sid. 67. 
60

  Olsson, Copyright, sid. 66. 
61
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att ett upphovsrättsligt skydd skall uppstå.
64

 Levin hänvisar till 

verkshöjdsbegreppets ursprung som syftar till ett mycket högt ställt krav, till 

skillnad från det svenska kravet på verkshöjd, som är lågt, varför den svenska 

användningen av begreppet kan ses som felaktig.
65

 

 

4.2.2 Skyddskriterier 

För att ett verk skall skyddas enligt upphovsrättslagen måste det, med Olssons 

ord, vara ett resultat av ”en individuell andligt skapande verksamhet”
66

. 

Auktorrättskommittén anför, i förarbetena till 1960 års upphovsrättslag, att ordet 

”skapat” är viktigt i sammanhanget, men att en för snäv tolkning inte får göras 

av begreppet.
67

 Alla upphovsmän bygger på något sätt vidare på tidigare skapade 

verk.
68

 Däremot är ett referat eller en reproduktion av ett äldre verk inte 

skyddsvärt. Huruvida det äldre verket fortfarande är skyddat eller inte är utan 

betydelse.
69

 Ett arbete som inte tillför något nytt står utan skydd, medan däremot 

exempelvis en kommentar till ett äldre arbete kan omfattas av skyddet.
70

 Även 

ett enkelt alster kan skyddas enligt upphovsrättslagen, vilket framkom genom 

Högsta Domstolens bedömning i målet ”ICA-kassen”.
71

 I målet ansågs ICA ha 

gjort intrång i en upphovsmans rättigheter genom att använda sig av en bild på 

sina matkassar, som till stor grad liknade en teckning gjord av den nämnde 

upphovsmannen. Teckningen ansågs vara skyddsvärd och ICA dömdes för 

upphovsrättsintrång. 
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4.2.3 Vilken utformning av ett verk skyddas? 

De upphovsrättsliga reglerna skyddar den utformning av verket som dess 

upphovsman har gett den.
72

 Den bakomliggande idén eller bakomliggande fakta 

skyddas inte
73

. Skydd utesluts för enkla alster, som tillkommit med obetydlig 

eller ingen andligt skapande insats, till exempel en vanlig annons.
74

 Ett verk 

skyddas emellertid inte uteslutande i den form som upphovsmannen gett det, 

utan även i den form som verket har överförts till, exempelvis överförandet av 

en akvarellmålning till grafisk teknik eller en roman till en film.
75

 Skyddet 

omfattar alltså förutom den yttre formen även en inre form, i fråga om samma 

verk.
76
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5.  EGENTLIG UPPHOVSRÄTT OCH 
NÄRSTÅENDE RÄTTIGHETER 

 

5.1 Egentlig upphovsrätt 

Med den egentliga upphovsrätten menas främst att skaparen av ett litterärt eller 

konstnärligt verk, upphovsmannen, genom lagföreskrifter har ensamrätt att 

bestämma hur verket skall användas och av vem. Två olika slags rättigheter 

tillkommer upphovsmannen, de ideella samt de ekonomiska rättigheterna. 

  

5.1.1 Den egentliga upphovsrättens subjekt 

Den egentliga upphovsrättens skyddssubjekt är upphovsmannen.
77

 Upphovsman 

är den som skapat ett litterärt eller konstnärligt verk. Upphovsmän är bland 

andra kompositörer, författare och konstnärer, vilka erhåller rättigheter enligt de 

upphovsrättsliga reglerna. Stannow, Åkerberg och Hillerström fastställer att en 

upphovsman inte behöver vara myndig.
78

 De påpekar även att flera personer kan 

ha gemensam upphovsrätt om de skapat ett verk tillsammans.
79

 

 

5.1.2 Den egentliga upphovsrättens objekt 

Den egentliga upphovsrätten skyddar litterära och konstnärliga verk.
80

 Det 

framgår av 1 § upphovsrättslagen att skyddet innefattar skönlitterär eller 

beskrivande framställning i skrift eller tal, datorprogram, musikaliska och 

sceniska verk, filmverk, fotografiska verk och andra former av bildkonst, alster 

                                                 
77

  URL 1 §. 
78
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av byggnads- eller brukskonst samt verk som uttryckts på något annat sätt.
81

 

Kravet för att ett verk skall erhålla upphovsrätt är, som sagts i 4.2, att det måste 

uppnå ett visst mått av originalitet, det skall uppnå verkshöjd. 

 

5.1.3 Gemensam upphovsrätt 

Stannow, Åkerberg och Hillerström påpekar att det ofta inom musikindustrin 

förekommer att två personer tillsammans skapar verk genom att en person 

skriver text och en person komponerar musik. I dessa fall har kompositören 

upphovsrätt till sitt musikaliska verk, medan textförfattaren har upphovsrätt till 

sitt litterära verk.
82

 De har således varsin självständig rätt och kan i framtiden 

utan varandras godkännande använda sitt verk på annat sätt.
83

 

Vidare säger författarna att två eller flera personer som gemensamt skapat 

ett verk där deras individuella prestationer, i den slutliga produkten, är svåra att 

sära på, erhåller gemensam upphovsrätt.
84

 För att förfoga över ett sådant verk 

krävs godkännande från samtliga upphovsmän.
85

 

 

5.1.4 Skyddstider 

”Upphovsrätt till ett verk gäller intill utgången av sjuttionde året efter det år då 

upphovsmannen avled eller[…]efter den sist avlidne upphovsmannens 

dödsår.”
86

 Skyddstiden gäller både de ideella och de ekonomiska rättigheterna.
87

 

Skyddstiden börjar löpa den 1 januari efter dödsåret och upphör därför att gälla 
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den 31 december under det sjuttionde året efter dödsåret.
88

 

 

5.2 Närstående rättigheter 

De närstående rättigheterna är närstående till andra upphovsrättsligt skyddade 

rättigheter.
89

 För att exemplifiera skillnaden på den egentliga upphovsrätten och 

de närstående rättigheterna omfattas framställare av ljudinspelningar av 

närstående rättigheter
90

 medan den faktiska melodin som spelas in innefattas av 

den egentliga upphovsrätten.
91

  

 

5.2.1 De närstående rättigheternas subjekt 

De närstående rättigheterna innefattar rättigheter för utövande konstnärer, 

framställare av fonogram (framställare av ljudinspelningar) samt TV- och 

radioföretag. Förarbeten till upphovsrättslagen stadgar att den som tolkar och 

levandegör ett verk är en utövande konstnär. Begreppet omfattar musiker, 

sångare, skådespelare, dirigenter, recitatörer med flera.
92

 

Stannow, Åkerberg och Hillerström förklarar att uttrycket ”utövande 

konstnärer” i den svenska upphovsrättslagstiftningen används för att beteckna 

den kategori som på engelska kallas ”performers”; det vill säga musiker, 

sångare, dirigenter, skådespelare, artister, dansare, mimkonstnärer, recitatörer 

och andra som tolkar eller framför verk av upphovsmän.
93
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5.2.2 De närstående rättigheternas objekt 

De närstående rättigheterna, som återfinns i 45 § upphovsrättslagen, innefattar 

skyddet av de utövande konstnärernas framförande. En utövande konstnärs 

framförande skyddas genom att den utövande konstnärens samtycke krävs för att 

framförandet skall upptas på grammofonskiva, film eller annan anordning. 

Samtycke krävs även för en exemplarframställning av en upptagning av 

framförandet samt för att framförandet i sin ursprungliga eller förevigade form 

skall få göras tillgängligt för allmänheten.
94

 

 

5.2.3 De närstående rättigheternas historia 

Diskussionen kring huruvida ett skydd för utövande konstnärer skulle uppstå 

överhuvudtaget uppkom i propositionen 1960:17. Tidigare hade det inte ansetts 

finnas några skäl för ett sådant skydd eftersom ett konstnärligt framträdande var 

en engångsprestation, där ersättning gavs på plats av beställaren av prestationen. 

Några övriga skyddsregler ansågs inte behövas, eftersom möjligheter att till 

exempel spela in och även utsända konstnärens prestation i till exempel radio 

inte fanns.
95

 Skydd för utövande konstnärer fanns redan i flertalet andra länder, 

men det var mycket svagt och innebar egentligen inte någon rätt till ersättning 

för de utövande konstnärerna.
96

   

Ett behov av ett lagstadgat skydd för utövande konstnärer uppkom genom 

den tekniska utvecklingen, som möjliggjorde bl.a. inspelningar av de utövande 

konstnärernas framföranden och möjligheten att i TV och radiosändningar sprida 

inspelningarna.  

Internationellt sett har man sedan 1930-talet jobbat för att skapa ett 

gemensamt skydd inom Europa. ”Inom Bernunionen […] hävdar man att här är 
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fråga om rättigheter som står upphovsrätten nära (droits voisins) och att en 

reglering alltså bör utformas efter upphovsrättsliga principer och knytas till de 

internationella upphovsrättskonventionerna”.
97

  Internationella 

arbetsorganisationen, ILO, är FN:s fackorgan för sysselsättnings- och 

arbetslivsfrågor och har som mål att bekämpa fattigdom och befrämja social 

rättvisa.
98

 ILO påpekade, i propositionen, att tekniken som möjliggjort 

inspelning och reproduktion av utövande konstnärers framföranden bidragit till 

stor arbetslöshet för dessa konstnärer. Detta är vad ILO har till uppgift att 

motverka
99

, och ett skydd för utövande konstnärers framföranden var därför, 

enligt dem, nödvändigt. 

Auktorrättskommittén menade i propositionen
100

 att man inledningsvis 

behövde utreda frågan om reglering av de utövande konstnärernas rättsställning. 

De menade att, utövande konstnärers framförande av verk, möjligen med 

undantag av regissörer, inte innebar ett skapande av det slag som krävs för att 

erhålla upphovsrätt. Det handlade emellertid om konstnärliga framföranden 

besläktade med dem som skyddas enligt upphovsrätten, varför även 

framföranden av utövande konstnärer borde berättigas skydd. I vissa fall kunde 

dessa framföranden dessutom anses mer betydelsefulla och skyddsvärda än de 

ursprungliga verken.
101

 

Ett skydd för de närstående rättigheterna uppkom i och med införandet av 

1960 års upphovsrättslag.
102

 Skyddstiden bestämdes till 25 år från utgången av 

det år som den utövande musikerns prestation förevigades.
103

  

 

                                                 
97

  Prop. 1960:17, sid. 225. 
98

  Regeringskansliets hemsida – vem gör vad? 
99

  Prop. 1960:17, sid. 227. 
100

 Prop. 1960:17. 
101

  Prop. 1960:17, sid. 228. 
102

  URL 45-48 §§. 
103

  SOU 1956:25, sid.381. 



21 

 

5.2.3.1 Utformandet av det närstående skyddet 

Auktorrättskommittén framhöll, i SOU 1956: 25, att den tekniska utvecklingen 

föranledde rättsliga, ekonomiska och sociala problem för de utövande 

konstnärerna. De utövande konstnärerna ansågs skyddsvärda och krav restes för 

att ge konstnärer rätt att kontrollera utnyttjandet av deras prestationer, eller i alla 

fall en rätt till skälig ersättning för brukandet av prestationerna. Rena 

rättviseprinciper låg till grund för de resta kraven, men även sociala skäl 

åberopades i form av den utövande konstnärens försämrade ekonomiska 

situation. Den försämrade situationen sågs som en följd av den reproduktion som 

skett av förevigandet av den utövande konstnärens prestation genom till exempel 

en inspelning.
104

 

 

5.2.3.2 Efterfrågat skydd 

Inspelningar eller utsändningar av en utövande konstnärs personliga 

framträdande, reglerades vanligtvis genom avtal och var ett förfarande som inte 

föranledde någon ytterligare skyddsrätt för den utövande konstnären. Däremot 

kunde tredje man, som stod utanför avtalsförhållandet, komma att utnyttja den 

utövande konstnärens prestation, utan att konstnären hade möjlighet att erhålla 

vederlag eller hindra detta utnyttjande. Auktorrättskommittén framhöll att: ”det 

begärdes förbud mot att originalframträdandet utan konstnärens samtycke 

inspelas, utsändes i radio eller television eller eljest genom särskilda tekniska 

anordningar överföres till andra lokaler än den där framträdandet äger 

rum.”
105

 Vidare anförde auktorrättskommittén att det fanns ett behov av regler 

som förhindrade att, av originalframträdandet utförda inspelningar, kopierades 

eller återutgavs utan konstnärens samtycke. Även inspelningar gjorda av den 
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utövande konstnären skulle skyddas från kopiering utan samtycke.
106

 En annan 

fråga som auktorrättskommittén tog upp var hur konstnären bör skyddas när en, 

med konstnärens samtycke, genomförd inspelning återgavs offentligt. I ett 

sådant fall hade konstnären vanligtvis inget avtalsförhållande med återgivaren, 

varför krav på vederlag eller en möjlighet att kontrollera hur inspelningen 

användes uteslöts. Beträffande inspelningar av musik ansågs konstnären äga 

rätten till ersättning för ett sekundärt bruk av den inspelade musiken. Förutom ett 

ekonomiskt skydd, krävde de utövande konstnärerna även ett ideellt skydd, 

vilket innefattade konstnärens namnangivelse i samband med utnyttjande av 

dennes prestation samt en möjlighet att hindra förvanskande återgivanden av 

prestationen.
107

 

 

5.2.4 Internationell reglering 

För att utövande konstnärer skall erhålla ett tillfredsställande upphovsrättsligt 

skydd krävs, utöver en fungerande nationell lagstiftning, även en internationell 

reglering. En internationalisering av de utövande konstnärernas rättigheter har 

följt två linjer sedan mitten av 1920-talet. Dels har det framförts att dessa 

närstående rättigheter är en del av den egentliga upphovsrätten, och därför 

Bernkonventionen har ansetts innehålla lösningarna. Den andra ståndpunkten har 

varit att inte sammankoppla de närstående rättigheterna med upphovsrätten 

överhuvudtaget, utan istället se till arbetsrättsliga regler för att reglera ämnet.
108

 

 

5.2.5 Skyddstider 

De närstående rättigheterna innefattar skydd för utövande konstnärers förevigade 

prestationer som liknar det skydd upphovsmän erhåller för sina konstnärliga 
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alster. Utövare av närstående rättigheter ses inte som upphovsmän, men anses 

ändå vara skyddsvärda eftersom de utför prestationer som framkommer genom 

personlig talang eller framförs genom initiativ och investeringar inom 

området.
109

 Skyddstiden för närstående rättigheter gäller i femtio år efter 

framförandet av verket och upphör vid det femtionde årets utgång. Om 

upptagningen har getts ut eller offentliggjorts (till exempel spelats i radio) inom 

femtio år från framförandet, gäller skyddstiden i femtio år efter det år 

upptagningen först gavs ut eller offentliggjordes.
110

 Den femtioåriga skyddstiden 

börjar med andra ord löpa vid tidpunkten för det första av de två ovannämnda 

alternativen.  
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6.  DET UPPHOVSRÄTTSLIGA SKYDDET 

Upphovsrätten kan delas in i dels ekonomiska rättigheter, dels i ideella 

rättigheter.
111

 

 

6.1 Ekonomiska rättigheter 

Den ekonomiska rätten innebär en ekonomisk, för upphovsmannen, ensamrätt 

till det denne skapat. Denna rätt är dispositiv. En upphovsman har ensamrätt att 

framställa exemplar av verket och att göra det tillgängligt för allmänheten.
112

 

 

6.1.1 Ekonomiskt vederlag 

En upphovsmans ekonomiska rättigheter har till syfte att säkerställa 

upphovsmannens rätt till ekonomiskt vederlag, på så sätt att denne kan fortsätta 

att utveckla sin verksamhet.
113

 De ekonomiska rättigheterna är, enligt Olsson, 

även nödvändiga för att skydda de investeringar som görs inom till exempel 

kulturindustrin och som är beroende av ett upphovsrättsligt system som 

förhindrar ett fritt utnyttjande av exempelvis musik.
114

 Det upphovsrättsliga 

systemet är viktigt för att möjliggöra skapandet och utgivandet av verk. Olsson 

menar att, utan ett ovannämnt system skulle det första exemplaret av ett verk bli 

orimligt dyrt, eftersom det inte skulle gå att fördela inkomsterna på olika 

utnyttjare.
115
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6.1.2 Upphovsmannens förfoganderätt 

I upphovsrättslagen 2 § 1 st. beskrivs upphovsmannens förfoganderätt, där de 

ekonomiska rättigheterna ingår. I lagrummet stadgas: ”Upphovsrätt innefattar, 

med de inskränkningar som föreskrivs i det följande, uteslutande rätt att förfoga 

över verket genom att framställa exemplar av det och genom att göra det 

tillgängligt för allmänheten, i ursprungligt eller ändrat skick, i översättning eller 

bearbetning, i annan litteratur- eller konstart eller i annan teknik.”
116

 Kortfattat 

äger upphovsmannen en ensamrätt att framställa exemplar av verket samt rätten 

att göra verket tillgängligt för allmänheten.
117

 Hur ett verk görs tillgängligt för 

allmänheten framgår av 2 § tredje stycket, nämligen genom överföring till 

allmänheten, genom offentligt framförande, genom offentlig visning av 

exemplar av verket samt genom spridning av exemplar av verket.
118

  

 

6.1.3 Eftergift av rättighet 

Ensamrätten att tillåta utnyttjandet av ett upphovsskyddat verk innehar ett 

ekonomiskt värde och är överlåtbar.
119

 

 

6.2 Ideella rättigheter 

De ideella rättigheterna finns till för att tillvarata upphovsmannens ideella 

intressen.
120

 Två rättigheter anses särskilt viktiga, nämligen upphovsmannens 

rätt att ”få gälla såsom upphovsman till verket” samt hans rätt att ”motsätta sig 

att verket återgives i förvanskat eller stympat skick eller eljest utsättes för 
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förfaranden, som äro kränkande för honom.”
121

 Dessa två rättigheter stadgas i 3 

§ upphovsrättslagen där det framgår att upphovsmannen har rätt att bli 

namngiven i samband med användning av verket samt äger en rätt att motsätta 

sig kränkande behandling av verket.
122

 Ideella rättigheter kan som huvudregel 

inte överlåtas.
123

 

 

6.2.1 Upphovsmannens namnangivelse 

Att upphovsmannen skall gälla som upphovsman till sitt verk, sker främst 

genom ett namnangivande.
124

 Upphovsrättslagens 3 § första stycke stadgar att 

upphovsmannen skall ”angivas i den omfattning och på det sätt god sed 

kräver”. Utformandet syftar till att godkänna god, befintlig sedvänja samt främja 

utvecklandet av sedvänja där en god sådan inte finns.
125

 Begreppet ”god sed” är 

alltså tolkningsbart, vilket kan komma att leda till situationer där det är oklart 

om upphovsmannens namn skall angivas eller inte. Osäkerheten anses däremot 

inte bidra till några större problem, eftersom, vid tvivelsmål, upphovsmannens 

namn kan anges.
126

 Det finns situationer när upphovsmannens namn inte 

behöver anges. Sådana situationer är när ett verk framförs offentligt på så sätt att 

en upphovsman inte anses har något intresse av att bli namngiven, t.ex. när 

musik spelas på ett café.
127

 Vid ett första utgivande har ofta upphovsmannen 

uppgett vilket namn denne vill skall anges, något som därför skall tillgodoses. På 

exempelvis böcker skall namnet finnas där det är sedvanligt,
128

 rimligtvis på 

omslaget. Vid konserter är det rimligt att upphovsmannen anges på affischer och 
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vid radioutsändningar anses en muntlig presentation rimlig. Om upphovsmannen 

använder en pseudonym skall denna anges istället för upphovsmannens egentliga 

namn.
129

 Vill upphovsmannen vara anonym skall denna begäran tillgodoses.
130

  

 

6.2.2 Skydd mot kränkande behandling 

I 3 § upphovsrättslagen står att upphovsmannens verk inte får ändras så att 

”upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller egenart kränkes”. 

Verket får inte heller göras tillgängligt för allmänheten i en form eller ett 

sammanhang som är ”kränkande för upphovsmannen”.
131

 Ur lagtexten kan tre 

förbudsfall utläsas, nämligen: ändringar i det ursprungliga verket, ändringar i 

exemplar av verket samt återgivande av verket i främmande sammanhang.
132

 Att 

avgöra vad som utgör en kränkande behandling är svårt, men som huvudregel 

skall tolkningen utgå från upphovsmannens synpunkt, eller, om denne är 

avliden, från de synpunkter som upphovsmannen uppvisat innan sin 

död.
133

 Eftersom upphovsmannen inte har någon möjlighet att skydda sina 

ideella rättigheter genom avtal får det anses viktigt att detta skydd innehar en 

generell omfattning och kan anföras mot alla som utnyttjar verket.
134

 

Auktorrättskommittén ville, i SOU 1956:25, tydliggöra att det är 

upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende som avses i 

sammanhanget, inte samhällets uppfattning om upphovsmannen som person.
135
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6.2.3 Eftergift av rättighet 

Möjligheten att överlåta ideella rättigheter har diskuterats flitigt inom 

upphovsrätten. De ideella rättigheternas personliga prägel gör att ett överlåtande 

inte är lämpligt.
136

 En upphovsman anses inte kunna göra ett generellt avstående 

från sina ideella rättigheter. Konsekvenserna av ett sådant avstående skulle 

komma att få följder långt in i framtiden och kunna innebära verkningar som 

upphovsmannen inte vid avståendet kunnat förutspå.
137

 Upphovsmannen kan 

kräva att bli angiven i samband med verkets utgivande även om denne säger sig 

ha överlåtit sina ideella rättigheter till verket.
138

 Regeln om ett förbud för 

överlåtande begränsas till att gälla generella fall. Om t.ex. ett filmbolag skall 

filmatisera en bok, är det viktigt att bolaget inte riskerar att upphovsmannen 

hävdar att dennes verk har blivit kränkt i och med filmatiseringen. I ett sådant 

fall är det av betydelse för filmbolaget att upphovsmannen i förhand avstår sina 

rättigheter. Upphovsmannen riskerar inte att kränkas vid en uppgörelse eftersom 

denne med filmbolaget kan avtala fram hur dennes verk kommer att användas i 

utbyte mot att rättigheterna avstås.
139

 
 
Det är alltså möjligt för upphovsmannen 

att avstå sina rättigheter, så länge det sker på ”en till art och omfattning 

begränsad användning av verket”.
140

 En eftergift av de ideella rättigheterna sker 

uttryckligen eller framgår av omständigheterna vid en överlåtelse av 

upphovsrätten.
141

 

  

6.2.3.1 Övergång av ideella rättigheter vid upphovsmans död 

En upphovsmans ideella rättigheter går vid upphovsmannens död över på 
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upphovsmannens arvtagare. Huvudregeln är att ideella rättigheter kvarstår även 

efter upphovsmans död, men dessa rättigheter kan komma att kränkas om 

rättighetshavarna inte motverkar kränkningen.
142
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7. DEN EVENTUELLT FÖRLÄNGDA 
SKYDDSTIDEN 

 

Från EU-kommissionen kom 2006 ett direktiv med ett förslag om att förlänga 

skyddstiden för de närstående rättigheterna från 50 till 95 år. Motiveringen var 

dels att den ekonomiska och sociala situationen för utövande konstnärer måste 

förbättras och dels att den europeiska lagstiftningen skulle harmoniseras bättre 

med USA:s lagstiftning på området.
143

 Som vi sagt i avsnitt 1.5 inriktar vi oss 

enbart på huruvida den ekonomiska och sociala situationen för utövande musiker 

måste förbättras. En förlängd skyddstid innebär inte automatiskt en ökad 

inkomst för de utövande musikerna, utan endast en möjlighet till inkomst under 

en längre tid. 

 

7.1 Den första förlängningen – från 25 till 50 år 

Skyddstiden för utövande musikers förevigade prestationer förlängdes från 25 

till 50 år efter antagandet av proposition 1985/86:79. Motiven till den förlängda 

skyddstiden var bland annat den tekniska utvecklingen inom medieområdet. 

Upphovsrättslagen hade inte nämnvärt förändrats under tiden från sin tillkomst 

1960 och propositionen 1985, medan däremot samhällsförändringar under 

motsvarande tidsperiod skedde i hög grad. Den tekniska utvecklingen inverkade 

stort på upphovsmäns och övriga rättighetshavares situation.
144

  

Upphovsrättsutredningen, som inför lagändringen tillsattes för att se över de 

utövande konstnärernas skyddstid, tog upp frågan om att införa ett egentligt 

upphovsrättsligt skydd för utövande konstnärer, men förslaget avvisades.
145
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Avvisandet byggde till stor del på argumentet att om de utövande konstnärernas 

framföranden av verk skulle föras in under den egentliga upphovsrätten, skulle 

det blir svårare för dem att erhålla skydd.
146

  

Argument för en förlängd skyddstid var att teknikens framfart sedan 

upphovsrättslagens tillkomst hade möjliggjort att inspelningar kommit att hålla 

en hög kvalitet och därmed kunnat återutgivas under lång tid framöver.
147

 En 

nyutgivning som skedde 30 år efter inspelningen skulle enligt det 25-åriga 

skyddet kunna ske utan den utövande konstnärens samtycke, något som rent 

rättspolitiskt inte vore försvarbart.
148

 Ur en ideell synvinkel ansåg 

upphovsrättsutredningen att det inte var önskvärt att en musiker inte har 

möjlighet att påverka eller ge sitt samtycke till en nyutgivning.
149

 Sett ur ett 

ekonomiskt perspektiv förlorar musikern intäkter samt kan hamna i en situation 

där denne konkurrerar med sig själv i fråga om rättigheterna.
150

 Vissa typer av 

musikinspelningar, som till exempel klassisk musik, kräver särskilt mycket 

arbete och kostnader. En lång skyddstid kan vara det enda sättet att göra dessa 

inspelningar lönsamma.
151

 Motargument som framfördes för en förlängd 

skyddstid stod bland annat Sveriges Radio för, genom att hävda att lagförslaget 

skulle öka företagets kostnader. Detta argument ansågs inte väga tillräckligt 

tungt, eftersom merparten av de inspelningar som användes inte var mellan 25-

50 år gamla och kostnadsökningen skulle därför inte bli så stor.
152
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7.2 Konsekvenser av ett upphört skydd 

Eftersom artister började spela in sina verk, i stor skala, först på 50-talet, 

uppkommer problemet, med att verken inte längre är skyddade, först nu.
153

 EU-

kommissionen hävdar att konsekvensen av att verken inte längre är skyddade 

bland annat är att inspelningar kan komma att användas ”tvivelaktigt [på ett] 

sätt som kan skada deras namn eller rykte.”
154

 Ytterligare en konsekvens, enligt 

kommissionen, är att inspelningarna skulle kunna komma att användas i 

olämpliga sammanhang, exempelvis för att marknadsföra oetiska produkter eller 

radikala politiska åsikter. En annan naturlig följd är att skivbolag och artister 

inte längre kommer att kunna tjäna pengar på inspelningarna, eftersom skivorna 

inte behöver köpas, utan blir fria att ladda ned. Poängteras bör det faktum att ett 

upphört skydd av de utövande musikernas rättigheter inte automatiskt innebär att 

det inspelade verket är fritt att använda. Om ett inspelat verk innefattas av den 

egentliga upphovsrätten, t.ex. genom textförfattaren, skyddas det inspelade 

verket av upphovsrätt under författarens livstid samt i ytterligare sjuttio år. Att 

de utövande konstnärerna förlorar sina rättigheter betydligt tidigare än en 

upphovsman får anses orättvist, eftersom utövande konstnärer i dagsläget ofta är 

lika viktiga som upphovsmännen och även bidrar direkt till en inspelnings 

kommersiella framgång.
155

  

 

7.3 Behovet av ytterligare en förlängning 

Kommissionens förslag om en förlängning, och den därpå följande debatten, 

skapades från början i England. Detta till följd av att bland annat Beatles 

inspelningar snart inte längre är skyddade enligt upphovsrättens regleringar.
156
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Skivindustrin i England fick ett nekande besked gällande den önskade 

förlängningen 2006 varefter frågan drevs vidare till EU-kommissionen. I USA 

förlängdes skyddstiden för de närstående rättigheterna för sex år sedan till 95 år, 

efter en kamp från Disney för att behålla rättigheterna till Musse Pigg.
157

 Alla 

EU-länder har nu, efter ett förslag från EU-kommissionen
158

, att ta ställning till 

frågan huruvida upphovsrätten för fonogramframställare och utövande 

konstnärer även i Europa skall förlängas från 50 till 95 år.
159

  I förslaget 

framkommer att de utövande konstnärernas arbetssituation är svår. För att kunna 

leva på sitt yrke som utövande konstnärer krävs i dagsläget att musikern är 

framgångsrik och har tecknat ett avtal med ett stort skivbolag.
160

 I en 

undersökning om utövande konstnärer i Europa har det framkommit att 77-89,5 

% av alla inkomster till utövande konstnärer går till de 20 % bäst betalda.
161

 

Endast 5 % av de utövande konstnärerna klarar att försörja sig på enbart sitt 

konstnärskap.
162

 Sessionsmusiker, vilka är musiker som tillfälligt hyrs in för en 

inspelning, befinner sig i en särskilt dålig ställning, eftersom de inte erhåller 

royalties, utan enbart lagstadgade ersättningar, och dessutom är i en dålig 

förhandlingsställning.
163

 

 

7.3.1 Sakkunnigas åsikter om det eventuella behovet 

Jan Rosén, professor i civilrätt och ordförande i Svenska föreningen för 

upphovsrätt, menar i en intervju i Dagens Nyheter att skyddstiden för 

musikinspelningar bör förlängas för att bättre synkronisera med upphovsrätten 
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till verket som spelats in.
164

 Hans motivering till denna önskade synkronisering 

är att det skall finnas ett, för upphovsrätten och de närstående rättigheterna 

gemensamt, datum från vilket ett verk är helt fritt att använda. Idag blir 

inspelningen av ett verk fritt vid en viss tidpunkt medan verket i sig har 

upphovsrätt en mycket längre tid. 

Operans chefsdramatur, Stefan Johansson, uttalar sig i en artikel i Dagens 

Nyheter om den eventuella förlängningen av skyddstiden för utövande 

konstnärer.
165

 Han menar, till skillnad från Jan Rosén, att skyddstiden inte bör 

förlängas och att för varje gång skyddstiden förlängs ett kulturarv låses in. När 

det kommer till frågan om de konstnärer som lever i mer än 50 år efter sin 

inspelning, och på så sätt inte får några pengar när skyddstiden gått ut, menar 

han att konstnärerna i fråga istället bör få bra betalt när de spelar in sina verk.
166

 

Tv, radio och andra medier som använder sig av inspelningar från gamla 

arkiv, är några som kommer drabbas av en eventuell förlängning. Dessa medier 

kommer att tvingas betala för musiken i ytterligare 45 år, vilket innebär 

väsentligt ökade kostnader för användarna, menar Marianne Levin, i en intervju i 

Dagens Nyheter.
167

 

 

7.4 EU-kommissionens förslag 

Förlängningsförslaget blev resultatet av en omfattande översyn av upphovsrätten 

och de till upphovsrätten närstående rättigheterna inom EU som påbörjades år 

2004.
168

 Sex alternativ för en förändring av de närstående rättigheterna 

diskuterades; 1) inga åtgärder 2) förlänga skyddstiden till ”livstid eller 50 år” 
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endast för utövande konstnärer 3) förlänga skyddstiden till 95 år för utövande 

konstnärer och fonogramframställare 4) stärka utövande konstnärers moraliska 

rättigheter 5) införa en use it or lose it-klausul i skivavtal och 6) inrätta en fond 

avsedd för sessionsmusiker.  

Målen som de olika alternativen skulle sträva efter var 1) gradvis likrikta 

skyddet för upphovsmän och utövande konstnärer 2) stegvis öka ersättningen till 

utövande konstnärer 3) minska diskrepanserna mellan skyddet i EU och USA 4) 

stegvis öka resurserna för A&R (Artist and Repertoar), dvs. framtagningen av 

nya förmågor 5) säkerställa tillgången till musik till skäliga priser och 6) 

uppmuntra digitalisering av katalogtitlar.
169

 

 

7.4.1 Det slutgiltiga förslaget 

EU-kommissionen fann att alternativen 2) ”livstid eller 50 år” samt 3) ”95 år 

för utövande konstnärer och skivproducenter” var de alternativ som bäst skulle 

kunna nå de uppsatta målen. Det första av de senast nämnda alternativen skulle 

leda till att utövande konstnärers skydd för sina framföranden skulle likna det 

skydd upphovsmän erhåller för sina verk. Utövande konstnärer skulle genom ett 

genomförande av detta alternativ erkännas lika viktiga som upphovsmän i frågan 

om att utföra musik till allmänheten.
170

 Utövande musiker skulle, om skyddet 

gällde under deras livstid, kunna hindra att deras framföranden användes på sätt 

de inte gav sitt medtycke till. Kommissionen framförde emellertid att ett 

livslångt skydd medför problem när en inspelning genomförts av flera utövande 

konstnärer. Vid en sådan situation måste det vara klarlagt vem av konstnärernas 

död som föranleder skyddets upphörande.
171

  

Förslaget om en förlängd skyddstid från 50 år till 95 år ansågs, av 
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kommissionen, bättre. Fonogramframställares resurser för nya artister skulle 

öka, vilket kommissionen menade skulle leda till en ökad kulturell mångfald. 

Vidare framlades att det inte behövde vara de framgångsrika, etablerade 

utövande konstnärerna som skulle gynnas av en förlängning, eftersom dessa 

oavsett tjänade sina, med skivbolag, avtalade royalties. De skäliga ersättningar 

som utges till alla utövande konstnärer vid utsändande eller offentligt 

framförande av konstnärens prestation skulle vara säkrade inkomstkällor under 

den utövade konstnärens livstid. Det faktum att skyddstiden tar slut vid ett visst, 

angivet datum, gör alternativet enkelt att tillämpa. Att inspelningar som är 

skyddade skulle vara dyrare än inspelningar utan skydd anses obefogat enligt 

empiriska undersökningar utförda av PriceWaterhouseCoopers.
172

 En förlängd 

skyddstid påstås inverka positivt på konsumentutbudet och den kulturella 

mångfalden.
173

 Det anförs, i undersökningarna, att en förlängd skyddstid på sikt 

gynnar den kulturella mångfalden eftersom det stärker skivbolagens resurser att 

satsa på nya, ännu inte etablerade, musiker. 

 

7.4.2 Förslagets innebörd 

Förslagets innebörd är att utövande musiker och fonogramframställare får ett 

förlängt skydd för sina förevigade prestationer från 50 år till 95 år. Eftersom 

förslaget påverkar såväl skivbolag som sessionsmusiker, införs även åtgärder 

som skall motverka att t.ex. skivbolag gynnas mer än sessionsmusiker. En av 

förslagets åsyftade åtgärder är att det skall inrättas en fond för sessionsmusiker, 

för att säkerställa att dessa musiker gynnas ekonomiskt av den förlängda 

skyddstiden.
174

 Många utövande musiker skulle annars inte gynnas eftersom de 

ingått buy-out-avtal, som innebär att de överlåtit sina rättigheter mot ett 

                                                 
172

 KOM(2008) 464 slutlig, sid. 8. 
173

 KOM(2008) 464 slutlig, sid. 9. 
174

 KOM(2008) 464 slutlig, sid. 10. 



37 

 

engångsbelopp.
175

 En fond, av den typ som tidigare nämnts, skulle ge 

sessionsmusiker rätt till en årlig ersättning utöver engångsbetalningen de erhållit 

via buy out-avtalet under en övergångsperiod. Fonden skulle finansieras genom 

att fonogramframställare tvingas avstå minst 20 % årligen av de intäkter de får 

från de fonogram som utan förlängningen inte längre skulle vara skyddade. 

En annan åtgärd för att balansera skivbolags och sessionsmusikers 

rättigheter är att det i avtal mellan fonogramframställare och utövande 

konstnärer skall införas en use it or lose it-klausul. Klausulen innebär att om 

fonogramframställaren inte ger ut ett fonogram, som utan förlängd skyddstid 

skulle vara utan skydd, rättigheterna till upptagningen skall gå tillbaka till den 

utövande konstnären om denne kräver det.
176

 En sådan klausul skulle innebära 

att utövande musiker står i en bättre position när det gäller att göra sina 

inspelningar kända för allmänheten. Att utövande konstnärer på så vis kan återfå 

rättigheterna för sina förevigade prestationer innebär en större frihet för dessa 

konstnärer. Om varken fonogramframställaren eller den utövande konstnären 

tillgängliggör upptagningen för allmänheten ett år efter förlängningstiden, 

upphör rättigheterna till fonogrammet och upptagningen. Outnyttjade fonogram 

kan således tillgodogöras av allmänheten och på så sätt komma till nytta istället 

för att aldrig spridas till allmänheten.
177

 

 

7.4.3 Genomförandet av förslaget i praktiken 

EU-ländernas nationella lagstiftning skulle komma att ändras genom att siffrorna 

50 byts mot 95 i fråga om skyddstidens längd. De övriga åtgärder, vilka 

redovisats för i 7.4, som skall komplettera förslaget, blir till största del 

fonogramframställares och insamlingsorganisationers sak att organisera. 
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Eftersom lagändringar främst skulle bestå av sifferbyten, är förslaget enkelt att 

genomföra, utan några stora ekonomiska eller tidskrävande konsekvenser.
178

 

Den förlängda skyddstiden skall gälla de framföranden och upptagningar 

som fortfarande innefattas av den 50-åriga skyddstiden vid antagandet av 

direktivet. De upptagningar som blivit allmän egendom innan direktivets 

antagande omfattas inte av förlängningen.
179

  

 

7.5 Sveriges inställning till lagförslaget 

Drygt 50 svenska myndigheter och intresseorganisationer blev, av regeringen, 

tillfrågade att yttra sig i frågan om den eventuella förlängningen av skyddstiden 

för utövande musiker. Cirka 30 svar inkom och av dessa är utfallet väldigt 

delat.
180

 Både IFPI
181

, som företräder producenterna av fonogram (skivbolagen), 

och andra upphovsrättsorganisationer var positiva till förslaget, medan 

exempelvis radio- och tv-företagen var negativt inställda.
182

   

Regeringens ståndpunkt är att Sverige i första hand bör avvisa EU-

kommissionens förslag. I andra hand bör förlängningen av skyddstiden bli så 

begränsad som möjligt.
183

 Regeringen önskar även, i det andra fallet, att ett mer 

vittgående underlag tas fram.
184

  

Regeringen menar att det förvisso är positivt att vidta åtgärder för att 

förbättra den ekonomiska och sociala situationen för utsatta musikartister men 

att det inte finns tillräcklig utredning som visar att den föreslagna förlängningen 

skulle leda till detta. Den föreslagna förändringen är mycket omfattande och 
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kräver således en bättre utredning av de förväntade påföljderna. I en sådan 

utredning bör även innefattas övriga till upphovsrätten närstående rättigheter. Att 

förlänga skyddstiden enbart för utövande musiker leder, enligt regeringen, till 

”inkonsekvens i det upphovsrättsliga systemet”.
185

 I dagsläget finns inget i 

utredningen som tyder på att förslaget kommer att gynna de mest utsatta 

utövande musikerna. Ersättningen, som enligt förslaget skall tillfalla 

sessionsmusiker som överlåtit sina rättigheter till en engångsersättning, kommer 

att tillfalla de som medverkat på de mest inkomstbringande inspelningarna. Alla 

sessionsmusiker som är i behov av ersättning kommer därför inte erhålla det. 

Nämnda ersättningar skall endast utgöra en tillfällig lösning under en 

övergångsperiod. Inspelningar som erhåller en 95-årig skyddstid från början 

kommer inte att erhålla några ersättningar.  Följden blir att de utövande musiker 

med inspelningar som omfattas av den förlängda skyddstiden inte får någon 

ytterligare ersättning om de överlåter sina rättigheter mot ett engångsbelopp. 

Förfarandet med överlåtande mot engångsbelopp får antas vara vanlig inom 

musikbranschen, vilket en förlängd skyddstid troligtvis inte ändrar på. 

Regeringen anser det inte styrkt att sessionsmusiker skulle komma att erhålla en 

högre engångssumma på grund av en förlängd skyddstid.
186

 

Inom svensk rätt är idag utövande musiker och fonogramframställares 

inspelningar skyddade på samma sätt som andra utövande konstnärers och 

producenters inspelningar. En ändring av enbart skyddstiden för utövande 

musiker och fonogramframställare skulle innebära att särskilda regler behöver 

utarbetas för dessa grupper.
187
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8.  DISKUSSION  

 

8.1 Inledning 

Med utgångspunkt i de fakta som framställts i referensramen kommer vi 

diskutera om de utövande musikerna är i behov av ett utökat skydd och om den 

föreslagna förlängda skyddstiden är ett lämpligt sätt att uppnå ett utökat skydd. 

En förlängning av skyddet för de utövande musikernas förevigade prestationer 

har redan ägt rum, när skyddstiden förlängdes från 25 till 50 år. Frågan är nu om 

en ytterligare förlängning är motiverad. 

 

8.2 Behov av ett utökat skydd? 

Som framkommit i referensramen (se 7.3) är den ekonomiska situationen för 

utövande musiker svår och som anförts kan endast musiker med stor framgång, 

eller de som tecknat avtal med ett stort skivbolag, leva på sina inkomster. 

Särskilt utsatta är sessionsmusiker, som i de flesta fall överlåter sina rättigheter 

mot en engångsbetalning. Det faktum att de flesta utövande musiker inte kan 

leva av sitt arbete föranleder ett utökat skydd. Utövande musiker har en betydligt 

kortare skyddstid till sina prestationer än vad upphovsmän har, trots att de 

utövande musikernas förevigade prestationer ibland kan anses mer värdefulla än 

upphovsmäns verk (se 5.2.3). Med bakgrund i det sagda bör de utövande 

musikerna berättigas ett utökat skydd för sina förevigade prestationer, mer 

likvärdigt det skydd som gäller för upphovsmäns verk.   
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8.3 Är skyddstiden ett utslag av skyddsvärdet? 

Hur lång skyddstid som en utövande musikers förevigade prestation skall inneha 

är svårbedömt eftersom främjandet av det andliga skapandet måste vägas mot 

skyddet för skaparen. Nyss nämnda problem gäller även vid bedömning av 

upphovsrättens längd. Att bestämma hur lång en skyddstid skall vara är 

bevisligen svårt. Att bedöma hur långa skyddstiderna skall vara för upphovsmän 

jämfört med för utövande konstnärer anser vi emellertid inte vara lika svårt. Att 

ett förslag lagts fram för att förlänga skyddstiden för de utövande musikernas 

förevigade prestationer kan tolkas som en vilja att föra de närstående 

rättigheterna närmare den egentliga upphovsrätten. Vi anser att det är rimligt att 

de närstående rättigheterna stärks, eftersom upphovsmän, till exempel 

kompositörer, ofta gynnas av att deras verk framförs av utövande musiker. En 

kompositör som inte får sitt verk framfört är ingen framgångsrik kompositör, 

utan är i själva verket beroende av utövande musiker (se 7.2). 

Som upphovsrättslagen är utformad idag, kan det se ut som att kompositörer 

är mer skyddsvärda än utövande musiker, genom skillnaderna i skyddstiderna. 

Skyddstiden är inte lika med skyddsvärdet, men den signal som lagstiftaren 

sänder är ändå, enligt oss, att en upphovsman förtjänar att skyddas i större 

omfattning än en utövande konstnär.  

 

8.4 För och emot förlängningen 

Efter att ha fastställt ett behov av ett utökat skydd för de utövande musikernas 

förevigade prestationer skall vi nu diskutera huruvida det presenterade förslaget 

från EU-kommissionen är ett motiverbart sätt att uppnå ett sådant utökat skydd.  
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8.4.1 Vad talar för förlängningen? 

8.4.1.1 Förbättrad ekonomisk och social situation 

Som framkommit i 7.3 kan endast ett fåtal utövande musiker klara sig på sina 

inkomster. Kommissionen menar därför att en förbättrad ekonomisk situation för 

de utövande musikerna krävs, och att detta skulle kunna ske genom en förlängd 

skyddstid, vilket innebär en rätt till inkomster under en längre tidsperiod.  

Det 50-åriga skyddet är dessutom kort med tanke på att utövande musiker i 

dagsläget ofta lever längre än vad skyddet sträcker sig. Den genomsnittliga 

livslängden inom EU är idag 75 år för män och 81 år för kvinnor.
188

 Många 

utövande musiker inleder sin karriär när de är 20 år
189

. Eftersom skyddstiden 

endast sträcker sig till dess att musikern fyllt 70 år kommer ersättningar inte 

komma musikerna till godo under den sista, mest känsliga, tiden av deras liv.
190

  

I EU- kommissionens lagförslag hävdas att en längre skyddstid skulle skapa 

en tryggare ekonomisk och social situation för utövande musiker, eftersom de i 

så fall har möjlighet att erhålla ersättningar även under sina sista levnadsår. För 

sessionsmusiker skulle EU-kommissionens förslag, med en speciellt inrättad 

fond, vara av särskild betydelse. Sessionsmusiker överlåter nämligen ofta sina 

rättigheter och har därefter ingen rätt till ytterligare ersättningar, oberoende av 

hur framgångsrik inspelningen blir. En fond, som framställs i förslaget, kan ge 

ekonomisk trygghet till sessionsmusiker även efter överlåtandet av rättigheter.  

 

8.4.1.2 Rätt personer gynnas av förlängningen 

Oetablerade musiker har ibland som enda inkomstkälla en ersättning, som utgår i 

skäligt belopp när deras framföranden framförs offentligt eller sänds ut. Genom 
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en förlängd skyddstid säkerställs dessa ersättningar till att gälla under hela den 

utövande musikerns livstid. Etablerade musiker är garanterade en inkomst på ett 

annat sätt än de oetablerade musikerna, genom att de förstnämnda tjänar på de 

royalties som förhandlats fram med skivbolag och därmed inte kommer gynnas 

av en förlängd skyddstid på samma sätt som deras oetablerade kollegor. 

För att undvika att förslaget gynnar exempelvis skivbolag framför 

sessionsmusiker innefattar förslaget även kompletterande åtgärder i form av 

bland annat en särskilt inrättad fond för sessionsmusiker som kommer att gälla 

under en övergångsperiod. (se 7.4). Dessa åtgärder har till syfte att säkerställa att 

förlängningen gynnar de musiker som är i störst behov av en förbättrad 

ekonomisk situation, nämligen främst sessionsmusiker. 

 

8.4.1.3 Höga produktionskostnader fordrar ett längre skydd 

Att vissa produktioner kräver en längre skyddstid på grund av de höga kostnader 

som har nedlagts vid framställandet av produktionen är ytterligare en anledning 

att förlänga upphovsrätten. En inspelning av ett klassiskt musikstycke fordrar 

ofta en stor orkester och en lång inspelningstid (se 7.1), varför en lång skyddstid 

kan vara nödvändig för att inspelningen överhuvudtaget skall vara lönsam.   

 

8.4.1.4 Gynnandet av musikindustrin 

Ett ytterligare argument för en förlängd skyddstid är att det gynnar skaparkraften 

inom musikindustrin. En längre skyddstid fungerar som en morot för de 

utövande musikerna, som ser en lönsam investering i sina förevigade 

prestationer och därmed fortsätter att utveckla musikindustrin. Skivbolag ser 

lönsamma satsningar i nya musiker, vilket i nästa steg gynnar musikern själv. 

Genom att den kulturella utvecklingen stärks, när musikerna ser det som lönsamt 

att fortsätta deras verksamhet, utökas även utbudet av musik för konsumenter att 
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ta del av.  

 

8.4.2 Vad talar emot förlängningen? 

8.4.2.1 Inkonsekvens i det upphovsrättsliga systemet 

Att enbart genomföra en förlängning av de utövande musikernas rättigheter 

skulle, enligt regeringen, skapa inkonsekvenser i det upphovsrättsliga systemet 

(se 7.5). I Sverige skyddas alla utövande konstnärer på samma sätt och det 

framgår inte av förslaget varför en förlängning enbart skulle gälla utövande 

musiker.  

 

8.4.2.2 Inlåst kultur 

Något som talar emot en förlängning av skyddstiden för utövande musiker är att 

det skulle innebära att kultur ”låses in” (se 7.3.1), vilket motverkar lagens syfte 

att göra kultur tillgänglig för allmänheten. När kulturen blir låst på detta sätt 

förhindras den kulturella utvecklingen. Om förlängningen genomförs kommer 

bland annat tv- och radiobolag under en betydligt längre period tvingas betala 

ersättning för at använda sig av arkivmaterial, något som kan komma att få 

betydande ekonomiska konsekvenser för dessa bolag. 

 

8.4.2.3 Gynnar fel personer 

Enligt vad som framkommit i 7.5 tyder inget på att förslaget kommer att gynna 

de mest utsatta utövande musikerna. Den föreslagna ersättningsfond som syftar 

till att skapa en bättre ekonomisk situation för sessionsmusikerna kommer 

troligtvis inte få åsyftad effekt. Ersättningen kommer att tillfalla de 

sessionsmusiker som medverkat till de mest framgångsrika inspelningarna och 

tillfaller alltså inte alla som är i behov av ersättning.  
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Eftersom inspelningar med ett ursprungligt 95-årigt skydd inte berättigar till 

någon övrig ersättning, blir följden att musiker måste förlita sig på sina 

engångsbetalningar även efter en förlängning. Engångsbetalningarna blir, som 

regeringen hävdat, inte större på grund av en förlängd skyddstid. Förlängningens 

syfte att förbättra sessionsmusikers ekonomiska situation är därför utan verkan.  

 

8.4.2.4 Arvingars rättigheter 

En skyddstid på 95 år skulle innebära att arvingar till utövande konstnärer 

garanteras intäkter från de utövande konstnärernas förevigade prestationer 

eftersom rättigheterna skulle överleva de utövande konstnärerna. När Lex 

Strindberg (se 2.3) kom ansågs arvingars rätt vara av en sådan betydelse att 

skyddet för upphovsmäns rätt förlängdes. Att erhålla ersättning som härstammar 

från någon annans arbete torde inte ses som lika självklart som att en rätt skall 

finnas för det någon själv producerat. Att en upphovsmans arvingar erhåller 

ersättning för upphovsmannens verk i 70 år efter skaparens död kan ifrågasättas 

eftersom vi anser att det i huvudsak skall krävas en prestation för att ersättning 

skall kunna erhållas, ett kriterium som arvingar inte uppfyller.  

 

8.5 Sammanvägning 

Motivet bakom EU-kommissionens lagförslag är att den ekonomiska och sociala 

situationen för utövande musiker (framför allt sessionsmusiker) skall gynnas. 

Med bakgrund av det vi skrivit i 8.4.2.3 kommer dock förlängningen troligtvis 

inte resultera i en förbättrad situation för dessa musiker.  

Argumentet att rätt personer gynnas av förlängningen (se 8.4.1.2) stöds till 

stor del på de kompletterande åtgärder som är tänkta att införas med förslaget. 

Ersättningen för sessionsmusiker tillkommer inte alla sessionsmusiker, vilket 

framförts i 7.5. Samtliga utsatta musikerna erhåller därför inte den ersättning 
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som var tänkt att förbättra deras ekonomiska situation. Eftersom kompletterande 

ersättningar endast skall gälla under en övergångsperiod, blir förslaget för många 

sessionsmusiker verkningslöst av den orsaken att musikerna enbart kommer att 

erhålla engångsutbetalningar även efter förslagets genomförande. Som framförts 

innebär en förlängd skyddstid enbart en möjlighet till inkomst under en längre 

tidsperiod. Skivbolagen som drivit frågan (se 7.3) om en förlängning vinner på 

förlängningen, eftersom de tillhandahåller inspelningar av exempelvis Beatles 

som fortfarande är inkomstbringande. De flesta inspelningar som är gjorda vid 

samma tidpunkt är däremot inte inkomstbringande, vilket gör en förlängning 

overksam för musiker som medverkat vid dessa inspelningar.  

En use it or lose it-klausul (se 7.4.2) är bra på så sätt att det ger den 

utövande musikern en möjlighet att själv ta tillbaka rättigheterna till sin 

inspelning, vilket gynnar dennes förhandlingsposition.  

Att dyra produktioner kräver en viss garanterad lönsamhet får anses rimligt, 

eftersom ingen är beredd att investera åtskillig mängd tid och pengar för ett 

projekt som inte ger någon utdelning. Som investerare är det ytterst svårt att sia 

om en produktions framgång och troligtvis påverkar inte skyddstidens längd 

viljan att investera i en produktion. 

Om förlängningen av skyddet för utövande musikers förevigade prestationer 

skulle innebära en garanterad inkomstökning skulle det med största sannolikhet 

leda till att både musiker och skivbolag är beredda att öka sina investeringar i 

musikbranschen. En förlängd skyddstid innebär dock endast en förlängd tid när 

det är möjligt att erhålla inkomster, inte en garanti att inkomsterna kommer öka i 

motsvarande mån som skyddstiden. Inget verkar således tyda på att 

musikindustrin skulle gynnas av en förlängd skyddstid.  

En särbehandling av utövande musikers rättigheter styrks inte i förslaget och 

mer naturligt vore en förlängning gällande samtliga utövande konstnärer.  

En förlängd skyddstid av inspelningar kan tolkas som att kultur blir inlåst. 

Det är en svår gränsdragning mellan att tillhandahålla kultur för allmänheten 
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samtidigt som de utövande konstnärerna skall skyddas. Ett onödigt långt skydd 

av inspelningar som i annat fall kan komma allmänheten till nytta genom t.ex. 

radio och TV-utsändningar får inte anses motiverat eftersom ett av syftena med 

de upphovsrättliga regleringarna är att skyddstiden skall begränsas så att 

kulturen kommer allmänheten till nytta. Inför förlängningen som resulterade i ett 

50-årigt skydd framfördes kritik från bland annat Sveriges Radio som hävdade 

att en förlängning skulle innebära betydligt ökade kostnader för bolaget. (se 7.1) 

Argumentet slogs ned eftersom den faktiska kostnadsökningen inte beräknades 

bli så stor. Vid den nu föreslagna förlängningen framförs liknande argument från 

tv- och radiobolag, men vi förutspår att dessa argument kommer slås ned av 

samma anledning som vid den förra förlängningen. 

Den tidigare diskussionen har fokuserat på behovet av ett ökat ekonomiskt 

skydd för de utövande musikerna. Det ideella skyddet har inte berörts i samma 

omfattning av den anledningen att de ideella rättigheterna som huvudregel skall 

beaktas även efter skyddstidens utgång (se 6.2.3.1). 

Att förlänga en skyddstid för att gynna en upphovsman eller en utövande 

musikers efterlevande anser vi inte berättigat i dagens samhälle. En ekonomisk 

vinning av någon annans arbete ställer vi oss skeptiska till över huvud taget, 

vilket innebär att vi även, till viss del, ifrågasätter den allmänna arvsrätten. 

Enligt oss bör personlig vinning föregås av en personlig prestation. I teorin är 

det möjligt för en arvtagare att leva hela sin livstid på inkomster av en 

upphovsmans verk, vilket enligt oss, gynnar varken arbetssamhället eller 

upphovsrätten.  

 

8.5.1 Avslutning 

Med utgångspunkt i den presenterade diskussionen om en förlängd skyddstid, 

anser vi det klarlagt att de utövande musikerna är i behov av ett förbättrat skydd. 

Av det som framkommit ur denna diskussion kan sägas att det inte är självklart 
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huruvida skyddet för de närstående rättigheterna bör förlängas, enligt EU-

kommissionens förslag, eller ej. Vi stödjer dock regeringens negativa 

ställningstagande, eftersom vi inte ur förslaget, kunnat utläsa några tillräckligt 

starka argument för att en förlängning skall genomföras.  Vi menar att det går att 

hitta andra lösningar, som på ett lämpligare sätt skyddar utövande musikers 

förevigade prestationer och bidrar till en bättre ekonomisk situation för de 

utövande musikerna.  

Ett sätt att gå vidare i frågan om hur utövande konstnärers framföranden kan 

erhålla ett starkare skydd är att hänvisa till sambandet mellan de utövande 

musikernas prestationer och upphovsmäns prestationer. Eftersom utövande 

musiker och kompositörer arbetar nära varandra och i stort sett är beroende av 

varandras prestationer är vår tanke att de närstående rättigheterna borde knytas 

närmare det skydd som följer av den egentliga upphovsrätten.  

  

8.6 Efterord 

Under arbetets gång har EU-parlamentet fört frågan om förlängning vidare och 

även sänkt den föreslagna förlängningen till 70 år, i syfte att tillmötesgå de som 

var kritiska till den 95-åriga skyddstiden. En omröstning har skett den 23 april 

2009, där den 70-åriga skyddstiden röstades igenom (med 377 parlamentariker 

mot 178 (37 avstod).) Omröstningen innebär inget slutgiltigt beslut eftersom 

frågan går vidare till ministerrådet, där bland annat den svenska regeringen kan 

ställa sig emot förslaget.
191
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BILAGA 

 

2008/0157 (COD)  

 

Förslag till 

 

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 

 

om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/116/EG om 

skyddstiden för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter 

 

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT 

DETTA DIREKTIV 

 

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt 

artiklarna 47.2, 55 och 95,  

 

med beaktande av kommissionens förslag
192

,  

 

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande
193

,  

 

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget, och  

 

av följande skäl:  

 

(1) Enligt direktiv 2006/116/EG av den 12 december 2006 om skyddstiden för  

upphovsrätt och vissa närstående rättigheter
194

 är skyddstiden för utövande 

konstnärer och fonogramframställare 50 år.  

(2) För utövande konstnärer inleds skyddstiden vid framförandet eller, i fråga om  

upptagningar av ett framförande som ges ut eller framförs offentligt inom 50 år 

                                                 
192 EUT C , , s. .  

 

193 EUT C , , s. .  

 

194 EUT L 372, 27.12.2006, s. 12.  
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efter framförandet, 50 år från den första utgivningen eller från det första 

offentliga beroende på vilken dag som infaller först.  

(3) För fonogramframställare inleds skyddstiden när upptagningen görs på ett 

fonogram eller när fonogrammet framförs offentligt inom 50 år efter 

upptagningen, eller, om det inte ges ut, när det framförs offentligt inom 50 år 

efter upptagningen.  

(4) De utövande konstnärernas kreativa bidrag har en socialt erkänd betydelse och  

behöver skyddas på en nivå där det kreativa och konstnärliga bidraget erkänns.  

(5) Utövande konstnärer inleder i regel sin karriär under unga år och den gällande  

skyddstiden på 50 år för framföranden som upptagits på fonogram och för 

fonogram är ofta för kort för att skydda framförandena under konstnärernas hela 

livstid. De utövande konstnärerna står därför inför ett inkomstbortfall under 

slutet av sin livstid. De kan ofta inte heller lita på sina rättigheter att förhindra 

eller begränsa tvivelaktig användning av deras framföranden medan de ännu 

lever.  

(6) Intäkterna från ensamrätterna till återgivning och tillhandahållande, enligt  

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

harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i  

informationssamhället
195

, samt skälig ersättning för återgivning för privat bruk 

enligt det direktivet och intäkterna från ensamrätterna till distribution och 

uthyrning enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/115/EG av den 12 

december 2006 om uthyrnings- och utlåningsrättigheter avseende 

upphovsrättsligt skyddade verk och om upphovsrätten närstående rättigheter
196

, 

bör tillfalla utövande konstnärer åtminstone under hela deras livstid.  

(7) Skyddstiden för upptagningar av framföranden och för fonogram bör därför 

förlängas till 95 år efter utgivningen av ett fonogram och det framförande som 

finns upptaget på det. Om fonogrammet eller det framförande som finns 

upptaget på det inte har utgivits inom de 50 första åren skall skyddstiden löpa 

under 95 år från det första offentliga framförandet.  

(8) När utövande konstnärer inleder ett avtalsförhållande med en 

fonogramframställare måste de i regel överlåta sina ensamrätter till återgivning, 

distribution, uthyrning och tillhandahållande av upptagningarna till 

fonogramframställaren. I utbyte får de utövande konstnärerna ett förskott på 

royalties och börjar få betalningar först efter att fonogramframställaren har tjänat 

in förskottet och gjort eventuella avdrag enligt avtalet. Utövande konstnärer som 

                                                 
195

 EGT L 167, 22.6.2001, s. 10.  

 

196
 EUT L 376, 27.12.2006, s. 28. 
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medverkar i bakgrunden och som inte omnämns i listan över medverkande 

(”icke-etablerade artister”) överlåter i regel sina ensamrätter mot en 

engångsbetalning (icke-återkommande betalning).  

(9) För att undvika oklarhet angående rättsläget bör det föreskrivas att i avsaknad av 

klara indikationer på motsatsen skall en avtalsbaserad överlåtelse eller upplåtelse 

av rättigheter till upptagningen av ett framförande, avtalad före det datum då  

medlemsstaterna senast skall anta åtgärder för att genomföra direktivet, fortsätta 

att gälla under den förlängda skyddstiden.  

(10) En rad kompletterande övergångsåtgärder bör införas för att säkerställa att 

utövande konstnärer, som har överlåtit sina ensamrätter till fonogramframställare 

före förlängningen av skyddstiden, omfattas av fördelarna med förlängningen. 

Dessa åtgärder skall tillämpas på sådana avtal mellan utövande konstnärer och  

fonogramframställare som fortsätter att vara i kraft under den förlängda 

skyddstiden.  

(11) En första kompletterande övergångsåtgärd bör vara att fonogramframställarna 

skall vara skyldiga att minst en gång om året avdela minst 20 % av intäkterna 

från ensamrätterna till distribution, återgivning och tillhandahållande av 

fonogram som i avsaknad av förlängd skyddstid och till följd av tidpunkten för 

lagenlig utgivning eller lagenligt offentligt framförande inte längre skyddas av 

upphovsrätt.  

(12) Den första kompletterande övergångsåtgärden bör inte föra med sig en 

oproportionerlig administrativ börda för små och medelstora 

fonogramframställare. Därför skall medlemsstaterna ha frihet att medge 

undantag för vissa fonogramframställare som bedöms vara små och medelstora 

på grundval av den årsintäkt som genererats genom det kommersiella 

utnyttjandet av fonogram.  

(13) Dessa belopp skall reserveras uteslutande för utövande konstnärer vars 

framföranden är upptagna på fonogram och som har överlåtit sina rättigheter till 

fonogramframställare mot en engångsbetalning. Belopp som har avdelats på 

detta sätt skall minst en gång om året fördelas individuellt till icke-etablerade 

utövande konstnärer. Medlemsstaterna får kräva att fördelningen av dessa belopp 

anförtros insamlingsorganisationer som företräder utövande konstnärer. När 

fördelningen av dessa belopp anförtros rättighetsförvaltande organisationer är 

det tillåtet att tillämpa nationella regler om intäkter som inte får fördelas.  

(14) Enligt artikel 5 i direktiv 2006/115 om uthyrnings- och utlåningsrättigheter 

avseende upphovsrättsligt skyddade verk och om upphovsrätten närstående 

rättigheter har dock utövande konstnärer redan en oeftergivlig rätt till skälig 

ersättning för uthyrning av bl.a. fonogram. Enligt avtalspraxis överlåter utövande 
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konstnärer i regel inte heller till fonogramframställarna sina rättigheter att kräva 

en enda skälig ersättning för utsändning och offentligt framförande enligt artikel 

8.2 i direktiv 2006/115/EG och att kräva skälig ersättning för återgivningar för 

privat användning enligt artikel 5.2 b i direktiv 2001/29/EG. Vid beräkningen av 

det totalbelopp som en fonogramframställare skall avdela för betalning av 

tilläggsersättningen får därför inte medtas sådana intäkter som 

fonogramframställaren har haft från uthyrning av fonogram och från en enda 

skälig betalning för utsändning och offentligt framförande och från skälig 

ersättning för privat kopiering.  

(15) En andra kompletterande övergångsåtgärd bör vara att rättigheterna till 

upptagning av framförandet skall återgå till den utövande konstnären om en 

fonogramframställare inte saluför tillräckligt antal exemplar av ett fonogram 

som utan en förlängning inte längre skulle skyddas av upphovsrätt, eller inte gör 

ett sådant fonogram tillgängligt för allmänheten. Därför skall 

fonogramframställarens rättigheter till fonogrammet upphöra, för att undvika en 

situation där dessa rättigheter skulle existera parallellt med den utövande 

konstnärens rättigheter till upptagningen av framförandet medan de senare  

rättigheterna inte längre överlåts eller upplåts till fonogramframställaren.  

(16) Denna kompletterande övergångsåtgärd bör också säkerställa att ett fonogram 

inte längre är skyddat när det inte görs tillgängligt för allmänheten efter en viss 

tidsperiod efter förlängningen, eftersom rättsinnehavarna inte utnyttjar det eller 

eftersom fonogramframställaren eller de utövande konstnärerna inte kan hittas 

eller identifieras. Om den utövande konstnären, efter att ha återfått 

upphovsrätten, har haft rimlig tid på sig för att göra fonogrammet tillgängligt för 

allmänheten – och om fonogrammet utan förlängningen inte längre skulle vara 

skyddat – och fonogrammet inte görs tillgängligt för allmänheten, bör 

rättigheterna till fonogrammet och till upptagningen av framförandet upphöra.  

(17) Eftersom målen med de kompletterande åtgärderna inte i tillräcklig grad kan nås 

av medlemsstaterna, då nationella åtgärder inom området antingen leder till 

störning av konkurrensförhållandena eller påverkar räckvidden för de 

ensamrätter som en fonogramframställare har enligt gemenskapens lagstiftning, 

och därför bättre kan nås på gemenskapsnivå, får gemenskapen vidta åtgärder, i 

enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med 

proportionalitetsprincipen, enligt samma artikel, går detta direktiv inte längre än 

vad som är nödvändigt för att nå dessa mål.  

(18) I vissa medlemsstater används för musikverk med text en gemensam skyddstid, 

som beräknas från dödsdagen för den sist överlevande upphovsmannen, medan 

separata skyddstider gäller för musik och text i andra medlemsstater. Musikverk 
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med text är till överväldigande delen gemensamt skrivna verk. Exempelvis inom 

opera är det ofta olika upphovsmän till musiken och till texten. Inom genrer som 

jazz, rock och pop är den skapande processen dessutom ofta kollaborativ till sin 

natur.  

(19) Följaktligen är harmoniseringen av skyddstiden för musikverk med text 

ofullständig, något som ger upphov till hinder för den fria rörligheten för varor 

och tjänster, exempelvis när det gäller kollektiv rättighetsförvaltning över 

nationsgränserna.  

(20) Direktiv 2006/116/EG bör därför ändras i enlighet med detta.  

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.  

 

Artikel 1 

 

Direktiv 2006/116/EG skall ändras på följande sätt:  

 

– (1)  Andra meningen i artikel 3.1 skall ersättas med följande:  

”Dock gäller att  

 

– om en upptagning av framförandet i annan form än på ett fonogram lagligen ges ut 

eller lagligen framförs offentligt inom denna tid, skall rättigheterna upphöra 50 år 

från dagen för den första utgivningen eller det första offentliga framförandet, 

beroende på vilken dag som infaller först,  

 

–  om en upptagning av framförandet på ett fonogram lagligen ges ut eller lagligen 

framförs offentligt inom denna tid, skall rättigheterna upphöra 95 år från dagen för 

den första utgivningen eller det första offentliga framförandet, beroende på vilken 

dag som infaller först.”  

 

– (2) I den andra och tredje meningen i artikel 3.2 skall siffran ”50” ersättas med 

siffran ”95”.  

– (3) I artikel 10 skall följande punkt 5 läggas till:  

”5.  Artikel 3.1 och 3.2 som de ändrats genom direktiv [// infoga: ändringsdirektivets  

nummer] skall fortsätta att gälla enbart för upptagningar av framföranden och  

fonogram för vilka den utövande konstnären och fonogramframställaren 

fortfarande omfattas av skydd, med stöd av dessa bestämmelser, den [infoga 

datum före vilket medlemsstaterna skall införliva ändringsdirektivet, såsom 

anges i artikel 2 nedan].”  
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– (4) Följande artikel skall införas som artikel 10a:  

 

”Artikel 10a 

 

Övergångsåtgärder vid införlivande av direktiv [// inför: ändringsdirektivets 

nummer]  

 

1.  I avsaknad av tydliga indikationer på motsatsen skall ett avtal som har slutits före 

den [infoga datum före vilket medlemsstaterna skall införliva ändringsdirektivet, 

såsom anges i artikel 2 nedan] genom vilket en utövande konstnär har överlåtit 

eller upplåtit sina rättigheter till upptagningen av hans framförande till en 

fonogramframställare (nedan kallat avtal om överlåtelse eller upplåtelse) anses 

fortsätta gälla efter den tidpunkt då den utövande konstnären och 

fonogramframställaren på grundval av artikel 3.1 och 3.2 i sin lydelse före ändring 

genom direktiv [// infoga: ändringsdirektivets nummer] inte längre skulle åtnjuta 

skydd vad gäller upptagningen av framförandet respektive fonogrammet.  

 

2. Punkterna 3–6 i denna artikel skall gälla avtal om överlåtelse eller upplåtelse som  

fortsätter att gälla efter den tidpunkt då utövande konstnären och 

fonogramframställare med stöd av artikel 3.1 och 3.2 i sin lydelse före ändring 

genom direktiv [// infoga: detta ändringsdirektivs nummer]/EG inte längre skulle 

åtnjuta skydd vad gäller upptagningen av framförandet respektive fonogrammet.  

 

3. När ett avtal om överlåtelse eller upplåtelse ger den utövande konstnären rätt att  

kräva en engångsersättning skall den utövande konstnären ha rätt till en årlig  

tilläggsersättning från fonogramframställaren för varje helt år under vilket den  

utövande konstnären och fonogramframställaren enligt artikel 3.1 och 3.2 i sin  

lydelse före ändring genom direktiv [// infoga: detta ändringsdirektivs 

nummer]/EG inte längre skulle åtnjuta skydd vad gäller upptagandet av 

framförandet respektive fonogrammet.  

 

4. Det totalbelopp som en fonogramframställare skall avdela för betalning av den  

tilläggsersättning som avses i punkt 3 skall motsvara minst 20 % av de intäkter 

som  

denne under året före utbetalningen av den nämnda ersättningen har erhållit från  

återgivning, distribution och tillhandahållande av de fonogram för vilka den  

utövande konstnären och fonogramframställaren enligt artikel 3.1 och 3.2 i sin  

lydelse före ändring genom direktiv [// infoga: detta ändringsdirektivs 
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nummer]/EG inte längre skulle åtnjuta skydd den 31 december det nämnda året.  

Medlemsstaterna får föreskriva att en fonogramframställare vars samlade intäkter  

under året före utbetalningen av den nämnda ersättningen inte överskrider 2 

miljoner euro, inte skall åläggas att avdela minst 20 % av de intäkter som denne 

har erhållit under året före utbetalningen av den nämnda ersättningen från 

återgivning,  

distribution och tillhandahållande av de fonogram för vilka den utövande 

konstnären och fonogramframställaren enligt artikel 3.1 och 3.2 i sin lydelse före 

ändring genom direktiv [// infoga: detta ändringsdirektivs nummer]/EG inte 

längre skulle åtnjuta skydd den 31 december det nämnda året.  

 

5.  Medlemsstaterna får införa regler om huruvida och i vilken utsträckning det får  

föreskrivas att rätten att uppbära den årliga tilläggsersättning som avses i punkt 3 

skall förvaltas av insamlingsorganisationer.  

 

6.  Om fonogramframställaren, efter den tidpunkt då den utövande konstnären och  

fonogramframställaren enligt artikel 3.1 och 3.2 i sin lydelse före ändring genom  

direktiv [// infoga: detta ändringsdirektivs nummer]/EG inte längre skulle åtnjuta  

skydd vad gäller upptagningen av framförandet respektive fonogrammet, slutar  

saluföra fonogrammet i tillräckligt antal exemplar eller göra det tillgängligt för  

allmänheten, via tråd eller trådlöst, på sådant sätt att allmänheten kan nå det från 

den plats och på tid den själv väljer, får den utövande konstnären säga upp avtalet 

om överlåtelse och upplåtelse. Om ett fonogram innehåller en upptagning som 

gjorts av flera utövande konstnärer tillsammans, får avtalen om överlåtelse eller 

upplåtelse bara sägas upp gemensamt. Om avtalet om överföring eller upplåtelse 

sägs upp i enlighet med första eller andra meningen, skall fonogramframställarens 

rättigheter till fonogrammet upphöra.  

Om fonogrammet inte har gjorts tillgängligt för allmänheten, via tråd eller 

trådlöst, på sådant sätt att allmänheten kan nå det från den plats och på den tid den 

själv väljer, ett år efter den tidpunkt då, enligt artikel 3.1 och 3.2 i sin lydelse före 

ändring genom direktiv [// infoga: detta ändringsdirektivs nummer]/EG, den 

utövande konstnären och fonogramframställaren inte längre skulle åtnjuta skydd 

vad gäller upptagningen av framförandet respektive fonogrammet, skall 

fonogramframställarens rättigheter till fonogrammet samt de utövande 

konstnärernas rättigheter till upptagningen av framförandet upphöra.”  

 

– (5)  Följande artikel skall införas som artikel 1.7:  

”Skyddstiden för ett musikverk med text skall upphöra 70 år efter dödsdagen för 
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den sist avlidne av följande personer, oberoende av om dessa personer betecknas 

som medförfattare eller inte: textförfattaren och kompositören.”  

 

Artikel 2 

 

Införlivande 

 

1. Medlemsstaterna skall senast den anta och offentliggöra de lagar och andra  

författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall till 

kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser tillsammans med 

en jämförelsetabell över dessa bestämmelser och detta direktiv.  

De skall tillämpa dessa bestämmelser från och med den .  

 

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning 

till  

detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare  

föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv 

utfärda.  

 

2.  Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten till de centrala  

bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som 

omfattas av detta direktiv.  

Artikel 3 

 

Detta direktiv träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska 

unionens officiella tidning.  

 

Artikel 4 

 

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.  

Utfärdat i Bryssel den 

 

 

 

 

På Europaparlamentets vägnar    På rådets vägnar 

Ordförande       Ordförande 


