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Sammanfattning 
Licensiering utgör ett viktigt verktyg inom upphovsrätten och har en stor praktisk 

betydelse för såväl upphovsmän som rättighetsutnyttjare och andra. 

Avtalslicensen är en nordisk rättsfigur som framtagits för att klarera rättigheter 

vid massutnyttjanden av upphovsrättsligt skyddade verk och ger möjlighet att 

utnyttja verk av utanförstående upphovsmän utan att inhämta tillstånd. 

Upphovsmännens rättigheter tillvaratas genom rätt till ersättning och erforderliga 

skyddsregler. Nyligen genomförda nationella lagändringar tillsammans med 

lagstiftningsprojekt på EU-nivå har aktualiserat avtalslicenskonstruktionen och 

dess funktion. De nationella lagändringarna har utvidgad 

avtalslicensbestämmelserna som nu omfattar fler tillgängliggöranden, fler 

verkstyper och fler rättssubjekt än tidigare, något som ger såväl positiva som 

negativa effekter på marknadens parter. Inom EU har direktiv om kollektiv 

rättighetsförvaltning och andra lagstiftningsprojekt såsom en gemensam EU-

rättslig upphovsrättslagstiftning föranlett frågor om avtalslicensens framtid.  

Avtalslicenser har funnits i Sverige sedan 1960-talet och fortsätter att utvecklas 

och utvidgas i takt med att nya tekniska lösningar uppstår. Ett mer globalt, 

gränsöverskridande samhälle skapar nya förutsättningar och nya möjligheter men 

kan även ge upphov till nya problem. De upphovsrättsliga organisationerna är 

välfungerande i Sverige vilket är en förutsättning för att konstruktionen skall 

fungera på ett tillfredställande sätt. Stor kollektiv anslutning och transparens kan 

identifieras som anledningar till konstruktionens framgång i Sverige. 

Utvidgningen av avtalslicenserna tyder också på ett stort förtroende för 

rättsfiguren från samtliga parter. Vidare ger nya avtalslicenser möjligheter att 

utveckla nya innovativa tjänster där strömmade tjänster kommer att spela en 

central roll i framtiden.  

Avtalslicensens framtid är beroende av många faktorer, bland annat utvecklingen 

inom EU där det sker ett kontinuerligt arbete för att harmonisera 

medlemsstaternas upphovsrättsliga lagstiftning. Idéer om gemensam EU-

registrering av upphovsrätt och en harmoniserad EU-rättslig 

upphovsrättslagstiftning kan komma att bli avgörande för avtalslicensernas 

framtid.  
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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 
Licensiering av upphovsrätt har en omfattande praktisk betydelse. Den utgör ett 

verktyg för rättighetshavare att ge någon annan tillstånd att utnyttja ensamrätten 

på närmare angivna villkor om tid, omfattning, ersättning etc. I Norden har ett 

särskilt upphovsrättsligt institut, avtalslicensen, framtagits i syfte att reglera 

massutnyttjanden av upphovsrättsligt skyddade verk som sker inom vissa 

områden och branscher. Avtalslicensen är en hybrid mellan, å ena sidan, ett 

frivilligt avtal och, å andra sidan, en tvångslicens, alltså utnyttjande mot ersättning 

utan att upphovsmannens medgivande krävs.1 Avtalslicensen skapar en möjlighet 

för utnyttjare av upphovsrättsligt skyddade verk att ingå avtal med en organisation 

som företräder många upphovsmän inom ett visst område. Avtalet ingås kollektivt 

mellan en krets upphovsmän och en utnyttjare. Avtalet får då vad som kallas för 

avtalslicensverkan vilket innebär att utnyttjaren ges rätt att även utnyttja verk av 

upphovsmän som inte företräds av organisationen.2 Institutet innebär således ett 

praktiskt underlättande för en utnyttjare eftersom denne inte behöver ingå 

individuella avtal med respektive upphovsman utan kan, genom avtalslicensen, få 

tillgång till de efterfrågade rättigheterna samtidigt som upphovsmannen får en, 

enligt avtalslicensen, bestämd ersättning.3  

Avtalslicenskonstruktionen infördes för mer än 50 år sedan och är en säregen 

nordisk rättsfigur. En diskussion har därför uppkommit huruvida konstruktionen 

är lämplig på gemenskapsnivå. Förslag om en paneuropeisk licensiering4 har lagts 

fram som ett möjligt alternativ till avtalslicensen samtidigt som konstruktionen 

har framhållits som en potentiell lösning att använda inom Europeiska Unionen 

(EU).5 Europaparlamentet har den 4 februari 2014 antagit ett direktiv om kollektiv 

                                                
1 Levin, M, Lärobok i immaterialrätt, Norstedts Juridik, 10 uppl., 2011 [Levin (2011)] s. 36 f. och 
Rosén, J, Upphovsrättens avtal: regler för upphovsmäns, artisters, fonogram-, film- och 
databasproducenters, radio- och TV-bolags samt fotografers avtal, Norstedts Juridik, 3 uppl., 
2006 [Rosén (2006)] s. 89. 
2 Levin (2011) s. 37 och Prop. 2012/13:141 s. 1, 24. 
3 Prop. 2012/13:141 s. 24. 
4  EU-kommissionens rekommendation (2005/737/EG) av den 18.5.2005 om kollektiv 
gränsöverskridande förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter i samband med lagliga 
musiktjänster på nätet. 
5 Levin (2011) s. 38. 
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rättighetsförvaltning6 vilket, tillsammans med andra pågående lagstiftningsprojekt 

inom EU, kommer att påverka avtalslicenskonstruktionen och de upphovsrättsliga 

organisationerna. 

Den 1 november 2013 trädde även ett antal lagändringar i kraft på området för 

avtalslicenser. Den snabba tekniska utvecklingen ställer nya krav på möjligheterna 

att hantera stora mängder upphovsrättsligt skyddat material och 

rättighetsklareringen för sådant material.7 Lagändringarna innebär en utvidgning 

av avtalslicenserna på flera områden; till exempel ökade möjligheter till digital 

exemplarframställning och tillgängliggörande av verk inom myndigheter, företag 

och organisationer samt ökade möjligheter till digital exemplarframställning och 

tillgängliggörande av verk som ingår i samlingar i arkiv och bibliotek. Centralt för 

denna framställning är dock förändringar av avtalslicenserna för radio- och tv-

företag. Utsändningar, vidaresändningar och återanvändning av verk har 

kompletterats med möjlighet att ingå avtal om tillgängliggörande av verk på 

begäran. Förändringen härleds bland annat ur ny digital teknik såsom streaming. 

Rekvisiten i bestämmelserna har också anpassats för att harmonisera med en 

alltmer global upphovsrättslig omgivning. Även en generell avtalslicens har 

införts i svensk rätt för att göra avtalslicenskonstruktionen mer flexibel. 

Med anledning av en växande global radio- och tv-industri, pågående nationella 

och internationella lagstiftningsarbeten samt det fokus som riktats mot 

avtalslicenskonstruktionen under senare tid ämnar den här framställningen att 

behandla följande frågeställningar. 

1.2 Problemformulering 
− Vilka effekter kommer den förändrade regleringen av avtalslicenser att få för 

rättstillämpningen i Sverige?  

− Hur påverkas marknadens aktörer; upphovsmän och andra rättighetsinnehavare, 
rättighetsutnyttjare och upphovsrättsorganisationer, praktiskt av den förändrade 
lagstiftningen? 

− Hur ser avtalslicensens framtid ut inom svensk rätt respektive EU-rätt? 

                                                
6 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om kollektiv förvaltning av upphovsrätt och 
närstående rättigheter och gränsöverskridande licensiering av rättigheter till musikaliska verk för 
användning på nätet på den inre marknaden, KOM(2012) 372. 
7 Prop. 2012/13:141 s. 29. 
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1.3 Syfte 
Syftet med framställningen är att undersöka och klargöra rättsläget gällande 

avtalslicenskonstruktionen, främst avseende radio- och tv-företag för att sedan 

analysera hur avtalslicenser används i praktiken. Den huvudsakliga analysen 

inriktas mot genomförda lagändringar under november 2013 och syftet är därmed 

att analysera vilka aktörer som påverkas och hur aktörerna påverkas av 

lagändringarna. Ambitionen är även att ge en översiktlig teknisk bakgrund till nya 

lösningar som påverkat och förändrat regleringen på området för upphovsrätt. Det 

är viktigt att förstå tekniken som gett upphov till behovet av förändrad lagstiftning 

och licensieringskonstruktioner.  

Vidare är syftet att redogöra för arbetet som sker inom EU avseende licensiering 

av upphovsrätt, framförallt avseende en paneuropeisk licensieringsmodell och 

vilken framtid avtalslicenskonstruktionen går till mötes.  

1.4 Metod 

1.4.1 Inledande kommentarer 
Inom rättsvetenskapen nämns ofta den rättsdogmatiska metoden för att beskriva 

ett etablerat tillvägagångssätt. Metoden definieras ofta, med mindre språkliga 

avvikelser, så att författaren tar sin utgångspunkt i lagstiftning, rättspraxis, 

förarbeten och doktrin för att fastställa gällande rätt. Uttrycket har kritiserats på 

flera håll. Representanter från andra vetenskapsgrenar menar att den 

rättsdogmatiska metoden inte alls är en vetenskaplig metod, det vill säga att den 

inte inhämtar, systematiserar och kartlägger kunskap. En mer lämplig beskrivning 

kan därför vara att man inom rättsdogmatiken inte bedriver forskning med 

vetenskapliga metoder, men med vetenskapligt syfte. 8  Även internt inom 

rättsvetenskapen kritiseras rättsdogmatiken av den anledningen att begreppet 

sällan förklaras närmare i den rättsvetenskapliga framställningen samt att dess 

definition bestäms av ett flertal uppfattningar, delvis överlappande men sällan helt 

adekvata. Det påstås snarare att den rättsvetenskapliga praktiken består av en 

relativt fri argumentation och använder sig i betydande utsträckning av andra än 

de traditionella rättskällorna i ett system som framstår som relativt öppet och 

                                                
8 Jareborg, N, Rättsdogmatik som vetenskap, SvJT 2004 s. 1-10 [Jareborg (2004)] s. 8. 
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funktionellt. I samband med kritiken har beteckningen rättsanalytisk metod 

anförts som ett potentiellt substitut.9 Mot den bakgrunden beskrivs nedan ett par 

utgångspunkter för den här framställningen. 

1.4.2 Metodbeskrivning 
I framställningens inledande del har jag utrett och systematiserat gällande rätt 

varpå jag har undersökt rättskällematerialet för att klarlägga rättsläget och 

behandla eventuella rättstillämpningsproblem. Med rättskällematerialet syftas här 

något förenklat till de centrala rättskällorna i svensk rätt, här i inbördes 

rangordning; lagtext, förarbeten, domstolspraxis och doktrin. Det bör dock noteras 

att rättskälleläran är ett komplicerat ämne som kan diskuteras ytterligare. Peczenik 

anför till exempel en mer utförlig indelning av rättskällor som skall, bör 

respektive får åberopas. Lagar och andra föreskrifter samt fasta sedvanerättsliga 

regler utgör då den främsta rättskällan som skall beaktas medan prejudikat, 

förarbeten, vissa sedvänjor och internationella konventioner som ligger till grund 

för inhemsk lagstiftning utgör rättskällor som bör beaktas. Slutligen utgörs 

rättskällor som får beaktas av bland annat olika institutionella rekommendationer, 

domar och andra beslut som inte utgör prejudikat samt nationell och internationell 

doktrin.10 I den mån det är lämpligt har alla ovanstående typer av rättskällor 

beaktats, dock med hänsyn till rättskällornas inbördes ställning.  

1.4.3 Perspektiv 
Perspektiv inom rättsvetenskapen kan användas på olika sätt. Internt respektive 

externt perspektiv används ibland som en huvudsaklig uppdelning. Det interna 

perspektivet härleds ur rättstillämparen och strävar efter att åstadkomma en utsaga 

om gällande rätt medan det externa perspektivet söker komplettera den 

traditionella juridiska forskningen med andra forskningsinriktningar.11 Perspektiv 

kan även utgå ifrån ett visst rättssubjekts synvinkel. Enligt Sandgren kan ett 

sådant perspektiv användas i andra syften än att fastställa gällande rätt, även om 
                                                
9 Se bl.a. Sandgren, C, Är rättsdogmatiken dogmatisk?, TfR 2005 s. 648-656, Heuman, L, 
Rättsvetenskaplig metod och hierarkin mellan rättskällorna i Madell, T (red), Utblick och inblick, 
Vänbok till Claes Sandgren (2012) s. 273-292 för utförliga resonemang om den rättsvetenskapliga 
metoden. 
10  Peczenik, A, Vad är rätt? Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, 
Norstedts Juridik, 1 uppl., 1995 [Peczenik (1995)] s. 213 ff. 
11 Se bl.a. Kleineman, J, Till frågan om rättsvetenskapen som omedelbart verkande rättskälla, JT 
1994/95 s. 621-646 och Olsen, L, Rättsvetenskapliga perspektiv, SvJT 2004 s. 105-145 för 
distinktion mellan begreppen. 
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det senare kan ses som ett nödvändigt inledande steg. Konsumentperspektiv, 

kvinnoperspektiv och invandrarperspektiv nämns som exempel.12 Inledningsvis 

har jag baserat framställningen på ett internt perspektiv för att sedan övergå till ett 

mer praktikerorienterat perspektiv för att undersöka hur gällande rätt, och aktuella 

förändringar av gällande rätt, påverkar upphovsmän och andra rättighetshavare, 

rättighetsnyttjare och upphovsrättsliga organisationer samt rättighetsklareringen 

dem emellan, främst inom radio- och tv-branschen. 

1.4.4 En europeisk utblick och normativa ambitioner 
Med tanke på den europeiska utvecklingen på området för upphovsrätt och 

diskussionerna om införandet av en paneuropeisk licensiering för upphovsrätter 

bör något sägas om användandet av EU-rättsligt material. Europarättens 

rättskällelära skiljer sig något från den svenska vilket bör kommenteras kort. EU:s 

rättskällor delas något förenklat upp i primära och sekundära källor. De primära 

rättskällorna avser i första hand de grundläggande fördragen13 samt protokoll och 

förklaringar knutna till dessa. Sekundärrätten omfattar rättsbildning som härleds 

ur institutionernas lagstiftningskompetens och består främst av förordningar, 

direktiv och beslut. Härtill kommer så kallad soft law vilken består av icke 

bindande rekommendationer och yttranden. 14  Vidare har EU-domstolens 

rättspraxis en central roll inom EU-rätten. En påtaglig skillnad mot Sverige är att 

EU-domstolen tillämpar en mer fri och dynamisk tolkningsmetod. Ytterligare en 

viktig skillnad mellan svensk rätt och EU-rätt avser användandet av förarbeten. 

Inom EU-rätten saknas i stort sett förarbeten, åtminstone av det slag som finns i 

Sverige, vilket medför att förarbeten sällan används som rättskälla.15 Skillnaderna 

i rättskällelärorna har beaktats vid jämförelse mellan svensk rätt och EU-rätt samt 

vid undersökning av avtalslicensens framtid på gemenskapsnivå. 

Här skall också kort nämnas något om framställningens normativa ambitioner. 

Normativa resonemang inom rättsvetenskapen kan beskrivas som normer eller 

                                                
12 Sandgren, C, Om empiri och rättsvetenskap (del I), JT 1995/96 s. 726-748 [Sandgren (1995)] s. 
739. 
13 Fördraget om Europeiska Unionen (FEU) och fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt 
(FEUF). 
14 Bernitz, U och Kjellgren, A, Europarättens grunder, Norstedts Juridik, 4 uppl., 2010 [Bernitz 
och Kjellgren (2010)] s. 27 ff.  
15 Bernitz och Kjellgren (2010) s. 35, 38. 
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rekommendationer som författaren anser skall följas.16 Med andra ord föreskriver 

någon hur det bör vara varför resonemang de lege ferenda, alltså hur lagen borde 

vara, används synonymt. Normativa resonemang, alltså resonemang de lege 

ferenda, kan såklart ha olika dignitet. Kellgren gör till exempel en distinktion 

mellan djup-normativa och yt-normativa resonemang där de förra är mer kritiska 

och reflekterande till forskningsobjektet och åsikter underbyggs ingående medan 

de senare utrycker handlingsnormerna på ett mindre välgrundat sätt utan 

utgångspunkt i någon klar beslutsmodell.17 I de fall när resonemang förs de lege 

ferenda är dessa yt-normativa i sin utformning. Således tar resonemangen till 

exempel endast sikte på att vidröra hur en gemensam europeisk 

licensieringskonstruktion kan se ut eller hur den svenska 

avtalslicenskonstruktionen bör utvecklas. 

1.4.5 Något om användandet av nordisk rätt 
Mellan de nordiska länderna18 finns en stark rättslig samarbetstradition inom det 

upphovsrättsliga lagstiftningsområdet. Starka kulturella, språkliga och historiska 

band i samband med geografisk närhet anförs som några skäl till varför 

upphovsrätten förefaller som ett rättsområde som gynnas av harmonisering. 

Ytterligare ett skäl går att finna i det faktum att materialtillgången i varje enskilt 

land är begränsat varför de nordiska länderna kan söka ledning utanför den egna 

rättsordningen. En enad nordisk upphovsrätt ger även ökade möjligheter till gehör 

inom området på internationell nivå, inte minst inom EU. Under 1930-talet 

tillsattes sakkunnighetsutredningar19 i samtliga nordiska länder utom Island i syfte 

att utforma gemensamma, gränsöverskridande upphovsrättslagstiftningar. Åren 

1960 och 1961 ledde utredningsarbetet till i huvudsak likalydande, eller 

åtminstone materiellt konforma, upphovsrättslagar. Sedan dess har lagarna 

reviderats vid ett flertal tillfällen och samarbetet har fortsatt genom gemensamt 

utredningsarbete eller genom regelbunden kontakt på departementsplanet i syfte 

att bevara en samordnad nordisk rättsenhet på området för upphovsrätt. 

Samarbetet visar sig inte bara i lagstiftningsprocessen. Den samnordiska 

                                                
16 Kellgren, J, Något om normativa resonemang i rättsdogmatisk forskning, SvJT 2002 s. 514-530 
[Kellgren (2002)] s. 514. 
17 Kellgren (2002) s. 516 f. 
18 Här åsyftas i första hand Sverige, Norge, Danmark och Finland. 
19 I Sverige frambringades utredningen av Auktorrättskommittén i SOU 1956:25 
Upphovsmannarätt till litterära och konstnärliga verk. 
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tidskriften Nordiskt Immateriellt Rättsskydd (NIR) publicerar artiklar och 

rättsavgöranden från samtliga nordiska länder och respektive lands förening för 

immaterialrätt/industriellt rättsskydd och upphovsrätt20  anordnar gemensamma 

nordiska konferenser och symposier med jämna mellanrum.21 

Det nära samarbetet innebär att det inte är ovanligt att lagmotiv, rättspraxis och 

doktrin från övriga nordiska länder ofta används gränsöverskridande. Enligt 

Rosén skall man dock inte ”ta nordisk rättslikhet för given”.22 Omarbetningar i de 

nordiska länderna har lett till att vissa skillnader ändå uppstått vilket försvårar 

tillämpningen av nordisk rätt. Den praktiska tillämpningen av reglerna skiljer 

även åt inom vissa områden av immaterialrätten. Av de anledningarna har jag 

använt nordiska rättskällor endast i ett tjänande syfte och enbart i den utsträckning 

de kan anses relevanta i svenskt hänseende. 

1.5 Avgränsning 
Upplåtelse av begränsade delar av rättigheter förekommer på många områden 

inom immaterialrätten. Upplåtelsen sker ofta genom licensiering av rättigheterna. 

Några vanliga licensavtal är patentlicenser, know-how-licenser, 

varumärkeslicenser och mönsterlicenser. 23  Framställningen kommer dock att 

centreras runt licensering inom upphovsrätten och den kollektiva licensiering som 

avtalslicenskonstruktionen erbjuder.  

Vid undersökning av den förändrade lagstiftningen på området för avtalslicenser 

så kommer främst lagändringar som påverkar radio- och tv-företag att behandlas. 

Övriga införda ändringar, såsom ändringar av avtalslicenser för myndigheter, 

bibliotek, arkiv etc. kommer inte att behandlas närmare. 

                                                
20 I Sverige avses här Svenska Föreningen för Immaterialrätt (SFIR). 
21 För en mer utförlig beskrivning av det nordiska immaterialrättsliga samarbetet, se bl.a. Karnell, 
De nordiska strävandena till harmonisering av upphovsrätten, NIR 1987 s. 27-35; Levin, M, 
Lärobok i immaterialrätt (2011) s. 63 f.; Olsson, H, Upphovsrättslagstiftningen: En kommentar 
(2009) s. 26 f. och Rosén, J, Upphovsrättens avtal (2006) s. 59 f. 
22 Rosén (2006) s. 60. 
23 Bernitz m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, Jure, 13 uppl., 2013 [Bernitz m.fl. 
(2013)] s. 413. 
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1.6 Tidigare forskning 
Avtalslicenskonstruktionen är behandlad i ett par tidigare framställningar på 

varierande akademisk nivå. Framställningarna behandlar bland annat 

avtalslicensers förhållande till konkurrensrätten, avtalslicensers förhållande till 

den internationella privaträtten med fokus på lagvalsfrågor och rättighetsklarering 

samt avtalslicensens potentiella förändring inför de nu genomförda 

lagändringarna. Utöver detta behandlas avtalslicenser flyktigt i ett antal andra 

framställningar men då som ett komplement till annars vitt skilda 

problemformuleringar. Den här framställningen skiljer sig från tidigare forskning 

på flera sätt. Inledningsvis kan nämnas att samtliga tidigare framställningar 

publicerades innan 2013 års lagändringar trädde i kraft. Av den anledningen finns 

ett behov att undersöka om rättsläget förändrats i och med lagändringarna. Vidare 

kommer denna framställning att behandla arbetet med en paneuropeisk 

licensiering av upphovsrätt och vilken roll avtalslicenskonstruktionen kan komma 

att få i det hänseendet. Det perspektiv som anläggs i framställningen kommer 

även att vara mer praktiskt inriktat och undersöka hur rättighetshavare och 

rättighetsnyttjare påverkas av avtalslicenskonstruktionen och de lagändringar som 

skett på området. Avgränsningen mot radio- och tv-företag differentierar 

framställningen ytterligare från tidigare forskning.  

1.7 Begreppsapparat och kort teknisk bakgrund 
För framställningens fortsättning är det viktigt att definiera några av de begrepp 

som förekommer i samband med diskussioner om den legala aspekten av radio- 

och tv-sändningar. Framställningen är dock inte tekniskt inriktad utan syftet med 

avsnittet är att skapa förutsättningar för att bättre förstå den lagtext som 

behandlas. Inom den upphovsrättsliga lagstiftningen eftersträvas en så 

teknikneutral utgångspunkt som möjligt för att undvika att lagtexten behöver 

ändras enbart på grund av tekniska framsteg. Bakom de neutrala formuleringarna 

finns dock ett antal begrepp vilka kan behöva förklaras, främst avseende 

bestämmelser som berör radio- och tv-företag. 
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1.7.1 Satellitsändning, marksändning, kabel-tv m.m. 
Under årens lopp har det utvecklats olika sätt att ta emot tv-sändningar. De 

plattformar som finns tillgängliga idag är satellit-tv, marksänd tv, kabel-tv och ip-

tv. Satellitsändningar skickas via en satellit och tas emot av en parabolantenn. 

Sändningen kan ske direkt till en enskild tv-tittare med egen parabolantenn, så 

kallad direktmottagning, eller till en gemensam parabolantenn för vidaresändning 

i ett kabel-tv-nät.24 Marksändningar sker via tv-master till mottagaren via antenn 

och är den ursprungliga distributionsformen för tv. Boxer TV-Access, som ägs av 

det statliga aktiebolaget Teracom, har monopol på sändningar i marknätet.25 

Kabel-tv fungerar så att en huvudcentral tar emot signalerna för att sedan 

vidaresända signalen till en mängd mottagare genom kablar som installeras i 

marken och i fastigheter. Ip-tv liknar kabel-tv på många sätt men distribueras 

genom en avskild del av bredbandsnätet.26 Ibland omnämns även webb-tv som 

ytterligare en plattform för tv-sändningar där sändningen sker över internet genom 

så kallad streaming. Se nedan i avsnitt 1.7.2 om de olika sändningsteknikerna. 

Många radio- och tv-företag erbjuder webb-tv som en tilläggstjänst utöver deras 

ordinarie sändningar, så kallade play-tjänster27, men det finns även renodlade 

webb-tv-företag såsom Netflix och HBO Nordic. 

1.7.2 Utsändning, vidaresändning, streaming m.m. 
En första distinktion i upphovsrättsligt hänseende är mellan utsändning och 

vidaresändning. Utsändning, eller egensändning, är ett tv-företags egen sändning 

och kan sändas ut i marknät eller via satellit, det vill säga trådbundet eller trådlöst. 

Tv-företaget ansvarar då för rättighetsklareringen avseende sändningen. Exempel 

på tv-företag som gör utsändningar är Sveriges Television (SVT), TV3 och Kanal 

5. 28  Vidaresändning innebär däremot att någon samtidigt och oförändrat 

vidaresänder en utsändning.29 Här rör det sig ofta om en kabel-tv-operatör, till 

exempel ComHem, som vidaresänder en utsändning från till exempel SVT. 

Majoriteten av alla tv-sändningar som distribueras via kabel-tv är 
                                                
24 http://www.radioochtv.se/Tillstand-och-registrering/TV/Satellit-tv/ (hämtad 2014-03-05). 
25 http://www.radioochtv.se/Tillstand-och-registrering/TV/Marksand-tv/ (hämtad 2014-03-05). 
26 http://www.radioochtv.se/Tillstand-och-registrering/TV/kabel-tv/ (hämtat 2014-03-05). 
27 Till exempel SVT Play, TV3 Play, TV4 Play, Kanal5 Play, C Sports och Viaplay. 
28 http://www.svt.se/omsvt/om-sandningarna/utsandning/egensandning-och-vidaresandning 
(hämtad 2014-03-05). 
29 Olsson, H, Copyright: svensk och internationell upphovsrätt, Norstedts Juridik, 8 uppl., 2009 
[Olsson (2009a)] s. 95. 



 

  18 

vidaresändningar.30 En kabel-tv-operatör kan även göra en så kallad ursprunglig 

sändning av egenproducerat programmaterial. En sådan sändning går direkt ut i 

kabel-nätet och går således inte att se i marknätet eller via satellit.31 

Streaming, eller strömning, är en metod för att distribuera till exempel musik och 

film över internet för direkt uppspelning hos slutanvändaren. Det upphovsrättsliga 

materialet spelas upp samtidigt som överföringen sker och lagras enbart temporärt 

under uppspelningen på användarens dator, mobiltelefon, surfplatta eller 

motsvarande. Den temporära lagringen sker genom så kallade cache-filer som är 

en tillfällig lagringsplats som låter till exempel en dator hämta informationen 

lokalt under en begränsad tid vilket snabbar upp processen. Streaming-tekniken 

används dels för att göra material tillgängligt över internet på begäran, on 

demand, genom så kallad webcasting, dels för att göra material tillgängligt över 

internet samtidigt med en radio- eller tv-sändning, så kallad simulcasting.32 

1.8 Disposition 
Avsnitt två (2) utgörs av en grundläggande, kortfattad överblick av det svenska 

upphovsrättsliga regelverket vilket i avsnitt tre (3) följs upp av en mer detaljerad 

genomgång av avtalslicenskonstruktionen i Sverige och Norden samt de 

lagändringar som trädde i kraft i november 2013. Avsnitt fyra (4) behandlar om 

och i så fall hur lagändringarna påverkar marknaden och dess parter. I avsnitt fem 

(5) behandlas sedan licensiering på EU-nivå och möjligheten till en gemensam 

paneuropeisk licensieringskonstruktion. Analys av materialet sker löpande i såväl 

avsnitt 3, 4 och 5 för att sedan konkretiseras och presenteras såsom slutsatser i 

avsnitt sex (6). 

De inledande avsnitten har en trattliknande disposition där framställningen 

inledningsvis har ett brett omfång för att sedan avsmalna mer och mer i takt med 

att ämnet preciseras. Dispositionsmodellen kompletteras med fristående utblickar 

som förvisso knyter an till de inledande avsnitten men som behandlar ett specifikt, 

till ämnet angränsande spörsmål.  

                                                
30 http://www.radioochtv.se/Tillstand-och-registrering/TV/kabel-tv/ (hämtad 2014-03-05). 
31 Olsson (2009a) s. 94. 
32 Olsson, H, Upphovsrättslagstiftningen: en kommentar, Norstedts Juridik, 3 uppl., 2009 [Olsson 
(2009b)] s. 63. 
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2 Det upphovsrättsliga regelverket 

2.1 Inledning 
I avsnittet ämnas fastställa några allmänna utgångspunkter avseende upphovsrätt 

och därmed skapa en grund att stå på inför den fortsatta framställningen. Historisk 

bakgrund och frågor om vem som skyddas, vad som skyddas och hur skyddet 

uppstår behandlas. Vidare behandlar avsnittet grundläggande förutsättningar och 

möjligheter till överlåtelse och upplåtelse av upphovsrätt. Avsnittet är inte tänkt 

att vara uttömmande utan enbart märka ut några huvudsakliga punkter på den 

upphovsrättsliga kartan.33 

2.2 Upphovsrätt i förändring 
”Skrift, ehvad den förut blifvit offentliggjord eller förefinnes endast i handskrift” 

Så löd definitionen av upphovsrättens föremål i 1 kap. 1 § i 1877 års lag; Lag, 

angående eganderätt till skrift, och regeln utgjorde det första upphovsrättsliga 

skyddet som infördes i svensk rätt. Mycket har hänt sedan dess och upphovsrätten 

genomgår en ständig anpassning och förändring. Den upphovsrättsliga 

regleringen, som vi känner till den idag, inleddes i och med införandet av lagen 

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

Auktorrättskommitténs betänkande SOU 1956:25 34  låg till grund. Den nya 

lagstiftningen syftade bland annat till att sammanföra de tre tidigare gällande 

lagarna under en liktydig rubrik. Som tidigare nämnts var omarbetningen av URL 

ett led i ett nordiskt samarbete och ledde till att väsentligt likalydande 

upphovsrättslagar antogs i Sverige, Norge, Danmark och Finland.35 Den svenska 

lagen har reviderats kontinuerligt under dess drygt femtioåriga existens, främst på 

grund av den enorma teknikutveckling som skett sedan lagens tillkomst och det 

arbete som skett, och fortfarande sker, inom EU med syfte att harmonisera 

medlemsstaternas upphovsrätt.36 På de grunderna skedde den mest omfattande 

                                                
33 För en mer komplett genomgång av upphovsrätten som sådan, se t.ex. Olsson, H, Copyright: 
svensk och internationell upphovsrätt (2009) och Levin, M, Lärobok i immaterialrätt (2011). 
34 SOU 1956:25 Upphovsmannarätt till litterära och konstnärliga verk, lagförslag av 
auktorrättskommittén. 
35 SOU 2010:24 s. 63. 
36 Levin (2011) s. 68. Se vidare avsnitt 2.7 om internationell reglering.  
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reformeringen av URL i och med implementerandet av det så kallade Infosoc-

direktivet37. Implementeringen konkretiserades i prop. 2004/05:110 där ytterligare 

syften med direktivet nämns, såsom att främja sysselsättning och tillväxt samt att 

tillse genomförandet av två fördrag som antagits av Världsorganisationen för den 

intellektuella äganderätten (World Intellectual Property Organization, WIPO), 

WIPO Copyright Treaty (WCT) och WIPO Performances and Phonograms Treaty 

(WPPT).38  

2.3 Upphovsrättens skyddssubjekt 
1 § URL ger uttryck för en grundläggande princip inom upphovsrätten genom att 

tillerkänna skydd för ”den som skapat ett litterärt eller konstnärligt verk” (min 

kursivering). Ursprunglig innehavare av rätten är således den författare, tonsättare 

eller konstnär som åstadkommit verket. 39  Stycket i sig reglerar såväl 

upphovsrättens objekt som subjekt men här behandlas tills vidare enbart det 

senare. Skyddssubjektet, det vill säga upphovsmannen, måste vara en bestämd 

fysisk person men i övrigt ställs inga krav.40 Juridiska personer kan därmed inte 

ses som upphovsmän utan måste förvärva rättigheter från en upphovsman för att 

kunna förfoga över dem.41 7 § URL föreskriver en presumtionsregel vilken 

innebär att den som i viss ordning angivits i förbindelse med verket är att anse 

som upphovsman. Regeln tillkom i syfte att underlätta för upphovsmannen att 

göra sin rätt gällande men likt andra presumtionsregler är den motbevisbar och 

kan således upphävas.42 Har upphovsrätten övergått till någon inbegrips både den 

ursprungliga och den nya rättshavaren av begreppet upphovsman i lagens mening 

om inget annat uttryckligen framgår. Reglerna om till upphovsrätten närstående 

rättigheter, vilka återfinns i 5 kap. URL, använder en rad olika uttryck för att 

beskriva skyddssubjektet, till exempel utövande konstnär, framställare och radio- 

eller tv-företag. Vilka de olika uttrycken avser bör då istället bedömas utifrån 

                                                
37 Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av 
vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället (EGT L 167, 
22.6.2001, s. 10, Celex 32001L0029) (Infosoc-direktivet). 
38 Prop. 2004/05:110 s. 43 f. 
39 SOU 1956:25 s. 31. 
40 Levin (2011) s. 115. 
41 SOU 2010:24 s. 67. 
42 SOU 1956:25 s. 157 f. 
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ordalydelsen i varje enskild bestämmelse.43 Ett verk kan ha flera upphovsmän 

varvid upphovsrätten tillfaller dem gemensamt, under förutsättning att 

upphovsmännens bidrag inte utgör självständiga verk, se 6 § URL. Exempelvis 

kan text och musik till ett musikaliskt verk vara två självständiga verk trots att det 

utåt sett, till exempel för en konsument som köper en enstaka låt eller ett album, 

ses som en enhet. Gemensam upphovsrätt innebär att upphovsmännen enbart får 

förfoga över verket i förening. Dock kan varje enskild upphovsman överlåta sin 

del av rätten utan att söka godkännande från de övriga upphovsmännen. Var och 

en av upphovsmännen kan även motsätta sig intrång i upphovsrätten.44  

2.4 Upphovsrättens skyddsobjekt 
1 § URL reglerar även till stor del vad som skyddas av upphovsrätten, med andra 

ord upphovsrättens skyddsobjekt. Innan URL:s tillkomst skedde oftast en 

uttömmande uppräkning av särskilda former av skapande som skulle skyddas 

vilket förde med sig att lagen snabbt blev otidsenlig i takt med att nya former av 

skapande uppkom.45 Av den anledningen sker nu enbart en exemplifiering av 

lagens skyddsobjekt, vilket också förtydligas i punkt sju som, utöver i paragrafen 

nämnda objekt, ger skydd åt ”verk som kommit till uttryck på annat sätt”. Skyddet 

omfattar även delar som inte anses härröra från själva upphovsrätten. Som 

exempel kan nämnas vissa till upphovsrätten närstående rättigheter (5 kap. URL), 

såsom producentskyddet (46 § URL) och signalrätten (48 § URL), och skydd för 

tekniska åtgärder (6 a kap. URL).46 

Det upphovsrättsliga skyddet uppkommer formlöst, det vill säga utan krav på 

registrering eller liknande åtgärd. Ensamrätten uppstår därmed i samma stund som 

verket skapas. Upphovsrätt kan även tillges förstadier av ett verk, såsom modeller 

och skisser av ett verk.47 

                                                
43 Levin (2011) s. 116. 
44 SOU 1956:25 s. 142 f. 
45 SOU 1956:25 s. 64. 
46 Olsson (2009) s. 33. 
47 Levin (2011) s. 72. 
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För att ett skapande skall omfattas av begreppet verk, och därmed erhålla 

upphovsrättsligt skydd, krävs att alstret uppnår verkshöjd48. Verkshöjd har sitt 

ursprung i tysk rätt och det tyska begreppet Werkshöhe och definieras inte i 

lagtexten utan anses ligga i verksbegreppet som sådant.49 För att uppnå verkshöjd 

krävs att verket skall vara en produkt av andligt skapande, att det har en viss grad 

av självständighet och originalitet samt att den ger uttryck för en upphovsmans 

individualitet. Häri läggs ingen litterär eller konstnärlig värdesättning av alstret. 

Auktorrättskommittén uttryckte saken, så här i efterhand något komiskt, med 

orden; ”även ett dåligt verk är ett verk”.50 Det ställs inte heller några krav på att ett 

alster behöver vara avancerat till sin utformning. Även enkla, banala alster kan 

erhålla upphovsrättsligt skydd, vilket konstaterades i NJA 1990 s. 499 (ICA-

kassen) där relativt enkla teckningar på en plastkasse tillerkändes skydd.  

Begreppet verkshöjd är dock omdiskuterat i svensk rätt och ställs ofta mot den, 

inom EU-rätten, använda termen originalitet. Originalitetskriteriet innebär att 

verket skall vara ett resultat av en personlig, skapande insats av upphovsmannen. 

Originalitet definierades ursprungligen i datorprogramdirektivet51, och senare 

även i databasdirektivet52, vari skydd tillerkänns datorprogram och databaser som 

är ”originell[a] i den meningen att det är upphovsmannens egen intellektuella 

skapelse” (min kursivering). Originalitetskriteriet sträcker sig numer längre än att 

enbart omfatta datorprogram och databaser. I C-5/08 (Infopaq) slog EU-

domstolen nämligen fast att kriteriet avser ett generellt föreskrivande och därmed 

gäller även andra typer av verk.53 Hur och om originalitetskriteriet skiljer sig från 

verkshöjdsbegreppet samt hur begreppen används i svensk rätt är föremål för 

diskussion. Upphovsrätten anses vara helt befriad från kvantitativa eller 

kvalitativa krav, en utgångspunkt som kanske bättre stämmer överens med 

originalitetskriteriet i sin ursprungliga form.54 Verkshöjdsbegreppet ger i sin 

ordalydelse en föraning om att vissa kvalitetskrav ändå bör ställas på ett verk. Här 

                                                
48 För en mer utförlig genomgång av begreppet, se t.ex. Ljungman, S, Något om verkshöjd, NIR 
1970 s. 21-35 och Godenhielm, B, Verkshöjd såsom allmän förutsättning för upphovsrättsligt 
skydd, NIR 1981 s. 278-295. 
49 Levin (2011) s. 85. 
50 SOU 1956:25 s. 66. 
51 Rådets direktiv 91/250/EEG av den 14 maj 1991 om rättsligt skydd för datorprogram. 
52 Europaparlamentets och rådets direktiv 96/9/EG av den 11 mars 1996 om rättsligt skydd för 
databaser. 
53 C-5/08 p. 35-37. 
54 Rosén (2006) s. 33. 
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kan jämförelse ske mot patenträttens krav på uppfinningshöjd, det vill säga kravet 

att en uppfinning måste väsentligen skilja sig från vad som tidigare var känt. 

Kravet på uppfinningshöjd får dock anses vara betydligt mer långtgående varför 

användandet av verkshöjdsbegreppet kan ifrågasättas. Risk uppstår att man, på 

grund av den bokstavliga lydelsen, lägger för höga nivåkrav för upphovsrättsligt 

skydd.55  

Trots fastställandet av originalitetskriteriet som en EU-harmoniserad 

bedömningsgrund för upphovsrättsligt skydd har svenska domstolar fortsatt att 

använda verkshöjdsbegreppet.56 I ett förslag till en potentiellt ny upphovsrättslag 

påpekas att det saknas anledning att frångå verkshöjdsbegreppet eftersom 

begreppet har ”blivit genomlyst och väl utvecklat i såväl doktrin som domspraxis, 

något som har gett rejäl substans och detaljrikedom hos det samlande 

begreppet”.57 Bland den prejudikatbildning som skett kan bland annat nämnas 

NJA 2004 s. 149 (Golvskiva) och NJA 1994 s. 74 (Smultron). 

Originalitet ställer enbart krav på en subjektiv nyhet, och kan därmed inte 

jämföras med nyhetskravet inom patenträtten där kravet gäller en objektiv, absolut 

nyhet. Ensamrätt kan därmed uppstå även om likartade verk åstadkommits 

tidigare under förutsättning att det skapats självständigt och genom 

upphovsmannens egen personliga insats. 58  Med anledning av det subjektiva 

nyhetskravet så har normen om oberoende dubbelskapande använts för att avgöra 

om ett verk skapats självständigt och därmed bestämma det ursprungliga verkets 

skyddsomfång. I NJA 1994 s. 74 (Smultron) konstaterade Högsta domstolen (HD) 

att bevisbördan för om intrång föreligger, vilken normalt sett ligger på den som 

gör intrånget gällande, omkastas om det finns en framträdande likhet med det 

skyddade verket. Den som påstås göra intrång har därmed bevisbördan för att 

dennes alster tagits fram genom oberoende dubbelskapande. I NJA 2002 s. 178 

(Oxdansen) slog HD fast att beviskraven för att styrka oberoende dubbelskapande 

bestäms av hur pass påfallande likheten är mellan verken. 

Det upphovsrättsliga skyddet omfattar även verkets överföring till andra former, 

till exempel översättning av ett litterärt verk till andra språk eller filmatisering av 

                                                
55 Levin (2011) s. 85, 295. 
56 Se t.ex. Hovrätten för Nedre Norrland i mål B 1309-10. 
57 SOU 2011:32 s. 141 f. 
58 Levin (2011) s. 81. 
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en bok. Skyddet är således inte inskränkt i den form som upphovsmannen gett 

verket. Dock omfattas inte ett verks innersta kärna av skyddet. Med andra ord kan 

inte enbart ett ämne, motiv eller en abstrakt idé skyddas av upphovsrätt.59 

De rättigheter som URL tillerkänner den som skapat ett konstnärligt eller litterärt 

verk delas in i dels ekonomiska, dels ideella rättigheter.  

2.4.1 Den ekonomiska rätten 
Upphovsrättens ekonomiska rätt ämnar ge upphovsrättsinnehavare gynnsamma 

arbetsförhållanden, möjliggöra att denne kan fortsätta sin verksamhet och därmed 

fortsätta göra en insats för den kulturella utvecklingen. I 1956 års förarbeten 

uttrycks rättigheterna som ”en variant av satsen att ››arbetaren är sin lön värd››”.60 

Det rör sig om en rätt att förfoga över verket på två sätt, nämligen att (1) 

framställa exemplar av verket (2) göra verket tillgängligt för allmänheten, se 2 § 

URL. Exemplarrätten, eller mångfaldiganderätten, avser ett verks fixering i 

fysiska exemplar, vilket i paragrafen givits en teknikneutral definition och 

omfattar således varje direkt eller indirekt samt tillfällig eller permanent 

exemplarframställning, oavsett form eller metod. Även digitala fixeringar 

omfattas och tidsfaktorn saknar betydelse. Således omfattas även tillfälliga 

exemplar som till exempel uppstår i en dators cache-minne av begreppet i lagens 

mening.61 11 a § URL stipulerar dock en inskränkning av exemplarrätten gällande 

tillfälliga tekniska kopior, en nödvändighet för att inte den tekniska utvecklingen 

skall avstannas av upphovsrätten. Ytterligare en inskränkning av exemplarrätten 

som bör nämnas är rätten till exemplarframställning för privat bruk, se 12 § URL. 

Inskränkningen innebär alltså att vem som helst får framställa ett eller ett fåtal 

exemplar av offentliggjorda verk så länge upphovsrätten ”stannar vid hemmets 

dörr”. Det rör sig således om ett fritt utnyttjande inom den privata sfären, en 

inskränkning som blivit alltmer problematisk i takt med tillkomsten av ny 

teknik.62 Ytterligare inskränkningar går att finna i resterade paragrafer i 2 kap. 

URL. Här tillåts bland annat exemplarframställning för undervisningsändamål (14 

§ URL), exemplarframställning och spridning inom arkiv och bibliotek (16 § 

URL), exemplarframställning till personer med funktionshinder (17 § URL), 
                                                
59 SOU 1956:25 s. 68 f. 
60 SOU 1956:25 s. 85. 
61 Rosén (2006) s. 122. 
62 Levin (2011) s. 198. 
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spridning- och visningsrätt av exemplar (konsumtionsreglerna i 19 och 20 §§ 

URL), citering av offentliggjorda verk (22 § URL) samt återgivning av konstverk 

och byggnader i vissa fall (23 § URL). För sådana utnyttjanden krävs inget 

tillstånd från upphovsmannen. Vissa inskränkningar ger dock upphovsmannen en 

lagstadgad rätt till ersättning vilket ofta benämns som tvångslicens.63 Tidigare var 

tvångslicenser vanligt förekommande inom upphovsrätt men användandet har 

gradvis reducerats till dagens upphovsrättslagstiftning vilken enbart innehåller två 

stycken. Tvångslicenserna avser framställning av samlingsverk för användning 

vid undervisning (18 § URL) samt vissa fall av återgivning av verk som ingår i 

allmänna handlingar (26 a § URL). 

Rätten att göra ett verk tillgängligt för allmänheten omfattar fyra förfoganden; 

överföring till allmänheten, offentligt framförande, offentlig visning samt 

spridning av exemplar till allmänheten. Det första förfogandet, överföring till 

allmänheten, avser alla distansöverföringar av verk, det vill säga att verket görs 

tillgängligt från en annan plats än där allmänheten befinner sig.64 Förfogandet 

infördes 2005 i samband med implementeringen av Infosoc-direktivet och avsåg 

att tydliggöra gränserna mellan de olika underkategorierna, snarare än att utvidga 

dem.65 Bestämmelsen är teknikneutral och omfattar såväl trådbundna som trådlösa 

överföringar av alla typer av verk. Främst rör det sig om traditionella radio- och 

tv-sändningar och streaming, men även sådana överföringar där ett verk görs 

tillgängligt genom att läggas ut på en webbsida eller delas genom ett 

fildelningsprogram, så kallat peer-to-peer, omfattas av bestämmelsen.66 

Offentligt framförande omfattar framföranden som framförs, uppförs eller utförs 

inför en närvarande publik. Framföranderätten omfattade även radio- och tv-

sändningar innan begreppet överföring till allmänheten infördes 2005. 

Framföranden kan ske direkt, till exempel att ett musikaliskt verk framförs live, 

men kan även ske indirekt med hjälp av ett tekniskt hjälpmedel, till exempel att en 

restaurang eller en butik spelar musik genom högtalare i lokalen.67  

                                                
63 Rosén (2006) s. 88. 
64 Levin (2011) s. 140. 
65 Olsson (2009a) s. 88 f. 
66 Olsson (2009b) s. 63. 
67 Levin (2011) s. 141 och Olsson (2009b) s. 65. 
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Offentlig visning innebär att ett verk görs tillgängligt för allmänheten på ett sätt så 

att verket kan iakttas direkt, till exempel på en offentlig utställning. Används 

någon form av tekniskt hjälpmedel är det inte längre fråga om offentlig visning 

utan ett offentligt framförande. Bestämmelsen har störst praktisk betydelse för 

bildkonstverk men även andra verkstyper omfattas. Visningsrätten blir dock ofta 

inskränkt av konsumtionsreglerna i 20 § URL vilket innebär att ett överlåtet 

exemplar av ett konstverk i princip kan visas offentligt utan upphovsmannens 

tillstånd.68 

Spridning av exemplar till allmänheten innebär att upphovsmannen har en 

ensamrätt att bestämma hur fysiska exemplar av ett verk skall få bjudas ut till 

försäljning, uthyrning och utlåning till allmänheten. Spridningsrätten påverkar 

således inte överföringar till allmänheten eftersom det vid sådana förfoganden inte 

är några fysiska exemplar inblandade. I huvudsak är det den första 

spridningsåtgärden som upphovsmannen kan kontrollera fullt ut, det vill säga 

bestämma när verket i exemplarform skall göras tillgängligt för allmänheten. När 

det kommer till andra spridningsåtgärder efter den första så kan en upphovsmans 

spridningsrätt konsumeras enligt bestämmelsen i 19 § URL under förutsättning att 

upphovsmannen överlåtit exemplar av verket inom Europeiska ekonomiska 

samarbetsområdet (EES-området). Har den första överlåtelsen däremot skett 

utanför EES-området så gäller spridningsrätten fullt ut. En upphovsmans 

spridningsrätt lever även kvar vad gäller uthyrning av exemplar till allmänheten.69 

2.4.2 Den ideella rätten 
Även den ideella rätten, eller den moraliska rätten från den franska termen droit 

moral, kan delas upp i två delar, se 3 § URL. Här talar man om paternitets- eller 

namnangivelserätten och respekträtten. Namnangivelserätten stadgar att 

upphovsmannen skall namnges vid utnyttjandet av dennes verk för att upprätthålla 

upphovsmannens kontakt med sitt verk, oavsett vem som innehar nyttjanderätten 

till verket. Bestämmelsen har vissa restriktioner och kan enbart åberopas när det 

följer av god sed. 70 Respekträtten innebär ett skydd för upphovsmannen mot att 

dennes verk ändras eller återges i ett kränkande sammanhang. Vid bedömningen 

                                                
68 Olsson (2009b) s. 67 och Levin (2011) s. 141. 
69 Olsson (2209b) s. 69 och Olsson (2009a) s. 103 f. 
70 Rosen (2006) s. 161 och Levin (2011) s. 160. 
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om en ändring eller återgivning är att anse som kränkande skall en objektiv 

måttstock användas. Beaktande skall därmed ske av omständigheterna i de 

enskilda fallen och med utgångspunkt i de förhållandena som finns inom den 

aktuella konstarten. I bedömningen skall även hänsyn tas till verkets betydelse i 

litterärt eller konstnärligt avseende.71 En upphovsman till ett välkänt verk kan 

således erhålla ett starkare skydd än en upphovsman till ett förhållandevis okänt 

verk. I NJA 2008 s. 309 (Reklamavbrott) ansågs reklamavbrott vid en tv-

utsändning vara en kränkning av respekträtten eftersom upphovsmännen, i detta 

fall spelfilmens regissörer, inte hade lämnat sitt samtycke till reklamavbrotten. 

HD menade att reklaminslag bryter in i spelfilmens förlopp och atmosfär och 

därmed stör filmens rytm. Domstolen undersökte vilken konstart verket kunde 

placeras i samt verkets art och betydelse i konstnärligt avseende. HD beaktade 

även att reklamavbrotten hade ett rent kommersiellt syfte och konstaterade att ett 

sådant syfte inte ansågs överväga rättighetsinnehavarnas intresse att deras verk 

inte återges på ett kränkande sätt.  

2.5 Upphovsrättens varaktighet 
Att upphovsrätten är begränsad i tiden har inte alltid varit självklart. Numer får 

dock anses att verk som figurerar under mycket lång tid till slut tillhör den 

allmänna kulturskatten och bör kunna utnyttjas av var och en. Tidsrymden för det 

upphovsrättsliga skyddet är ofta en avvägning mellan å ena sidan politiskt-

ekonomiska syften såsom att uppmana skapande och å andra sidan kultur- och 

samhällsnyttiga syften.72 

I Sverige är huvudregeln enligt 43 § URL att upphovsrätten till ett verk gäller 

under upphovsmannens livstid och därefter intill utgången av det sjuttionde året 

efter upphovsmannens dödsår. Har verket skapats av flera upphovsmän gäller 

upphovsrätten i 70 år från den sist avlidne upphovsmannens dödsår. I och med 

den lagändring som skedde 1 november 2013 omfattas även musikaliskt verk med 

                                                
71 SOU 1956:25 s. 123. 
72 Olsson (2009a) s. 209. 
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text av den sjuttioåriga tidsgränsen från att tidigare varit 50 år. Ändringen avsåg 

att harmonisera svensk rätt med artikel 1.1 i direktiv 2011/77/EU73.74 

För de till upphovsrätten närstående rättigheterna skiljer sig varaktigheten något. 

Nedan följer en kort redogörelse för några för framställningen relevanta 

närstående rättigheter.  

Vid framförande av verk skyddas utövande konstnärer i 50 år från det att 

framförandet ägde rum, se 45 § URL. Sker en ljudupptagning i samband med 

framförandet är skyddstiden istället 70 år från det att upptagningen getts ut eller 

offentliggjorts. Producentskyddet i 46 § URL ger framställare av ljud- eller 

bildupptagningar skydd i 50 år från det att upptagningen gjordes. Skulle 

framställaren ge ut en sådan ljudupptagning gäller skyddet istället i 70 år från 

utgivningen. För radio- och tv-företag föreskrivs enligt 48 § URL skydd under 50 

år för radio- eller tv-utsändningar från det att utsändningen ägde rum.75 

2.6 Upphovsrättens överlåtbarhet 
En grundförutsättning för avtalslicenskonstruktionen är att upphovsrätter kan 

överlåtas. Därför är det av intresse att kortfattat redogöra för hur, och under vilka 

förutsättningar, en upphovsman kan överlåta sin rätt. Inledningsvis bör något 

nämnas om själva terminologin. I URL används så gott som uteslutande termen 

överlåtelse som ett samlingsbegrepp för när en upphovsman låter någon förvärva 

dennes rättigheter genom avtal. Termen vittnar om en oinskränkt och slutgiltig 

förflyttning av en rättighet men detta är inte alltid fallet. Olika typer av 

licensiering och andra typer av förvärv innebär endast en temporär eller inskränkt 

nyttjanderätt till ett verk varför termen upplåtelse av upphovsrätten är mer 

ändamålsenlig.76  I samband med Upphovsrättsutredningens delbetänkande SOU 

2010:24 och slutbetänkande SOU 2011:32 lades ett förslag om tydligare 

begreppsanvändning fram enligt vilket det skulle tydliggöras att förfoganderätten i 

2 § URL både kan överlåtas och upplåtas.77 Någon ändring i lagtexten har ännu 

inte gjorts. I två mer säregna situationer används termen övergång för att beskriva 
                                                
73 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/77/EU av den 27 september 2011 om ändring av 
direktiv 2006/116/EG om skyddstiden för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter. 
74 Prop. 2012/13:141 s. 86. 
75 Levin (2011) s. 222 och Prop. 2012/13:141 s. 86 ff. 
76 Rosén (2006) s. 87. 
77 SOU 2010:24 s. 92 och SOU 2011:32 s. 177 ff. 
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upphovsrättens förflyttning mellan olika rättighetsinnehavare. En övergång av 

rättigheter sker dels vid en upphovsmans död, varpå upphovsrätten omfattas av 

regler om bodelning, arv och testamente i äktenskapsbalken och ärvdabalken (41 

§ URL), dels när en arbetsgivare åtkommer upphovsrätt till ett datorprogram som 

skapats i ett anställningsförhållande (40 a § URL).78 Vid övergång av rättigheter 

enligt ovanstående regler så övergår även den ideella rätten på de efterlevande 

respektive på arbetsgivaren, en noterbar skillnad mot överlåtelser och 

upplåtelser.79 

Att upphovsrätt helt eller partiellt kan överlåtas, upplåtas eller övergå framgår av 

27 § 1 st URL. Vid förflyttning av rättigheter från upphovsmannen själv rör det 

sig uteslutande om upplåtelse av rättigheten eftersom den ideella rätten kvarblir 

hos upphovsmannen och kan endast efterges avseende en begränsad användning 

av verket enligt 3 § 3 st URL. Sker däremot förflyttningen mellan juridiska 

personer, till exempel två förlag varav det ena förvärvat rättigheten från 

upphovsmannen, rör det sig om en överlåtelse eftersom förlaget slutgiltigt skiljer 

sig från sina rättigheter. 80  En sådan förflyttning är dock endast möjlig om 

upphovsmannen genom avtal godkänt en vidareöverlåtelse av rättigheten, se 28 § 

URL. En sådan överenskommelse kan vara uttrycklig såväl som tyst, och ibland 

till och med förutsatt. 81  Som exempel anförs i 1956 års förarbeten att en 

reklambyrå förutsätts vara berättigad att till sina kunder överlåta alster som de 

anställda skapar i deras anställningsförhållande.82 28 § 2 men. URL föreskriver ett 

undantag från överlåtelseförbudet om rättigheten ingår i en rörelse som överlåts. 

Dock ansvarar överlåtaren fortfarande för att avtalet fullgörs.  

Reglerna om upphovsrätters överlåtbarhet är öppet formulerade och i hög grad 

dispositiva. Lagstiftaren har i och med formuleringen givit avtalsparterna stor 

frihet att själva utforma villkor avseende förfogande av upphovsrätter. Några 

formkrav för upphovsrättsliga avtal finns inte varför allmänna avtalsrättsliga 

regler äger tillämpning. Rent teoretiskt innebär det att såväl skriftliga som 

muntliga avtal, konkludent handlande, branschpraxis, sedvana och även passivitet 

                                                
78 Rosén (2006) s. 87. 
79 Rosen (2006) s. 164 och SOU 2010:24 s. 72. 
80 Rosén (2006) s. 88. 
81 Olsson (2009b) s. 241. 
82 SOU 1956:25 s. 290. 
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skulle kunna föranleda ett rättligt förvärv av upphovsrätt. 83  Enskilda avtal om 

överlåtelse eller upplåtelse av upphovsrätt kan inta många olika former.84 Den 

huvudsakliga formen torde dock vara olika typer av licensavtal.85  

Förfoganderätterna kan delas in i enkel rätt och exklusiv rätt. Enkel rätt innebär att 

licenstagaren inte erhåller någon ensamrätt till verket utan enbart en rätt att 

utnyttja det. Licensgivaren kan således licensiera ut verket till ytterligare 

licenstagare. En exklusiv licens kännetecknas av att licenstagaren får en absolut 

ensamrätt inom ett specificerat geografiskt område. Den exklusiva licensen kan i 

sin tur delas in i öppna exklusiva rättigheter och exklusiva rättigheter med absolut 

områdesskydd. Den förra innebär att licensgivaren enbart åtar sig att inte upplåta 

samma rätt till annan eller att konkurrera med licenstagaren medan den senare 

innebär att licensgivaren även skall hindra tredje man att agera på avtalsområdet.86 

Licensavtal avser individuella avtal till skillnad från avtalslicens vilket avser 

kollektiva avtal med en upphovsrättslig organisation. 

Vid tolkning av avtal på upphovsrättens område finns inga egentliga 

tolkningsregler i URL. Av den anledningen har det utvecklats tolkningsprinciper 

inom upphovsrätten i såväl praxis som doktrin. En viktig sådan är 

specialitetsgrundsatsen vilken innebär att enbart den förfoganderätt som 

uttryckligen följer av avtalet skall anses ha övergått. I Upphovsrättsutredningens 

delbetänkande SOU 2010:24 och slutbetänkande SOU 2011:32 föreslogs en 

kodifiering och precisering av specialitetsgrundsatsen i svensk lag genom ett 

tillägg till 27 § URL som stipulerar att ”[d]en som genom avtal har rätt att förfoga 

över ett verk ska inte anses ha en mer omfattande rätt än den som framgår av 

avtalet eller som får anses följa av avtalet eller dess syfte”.87 Den föreslagna 

ändringen har ännu inte införts i svensk rätt. En annan tolkningsprincip på 

området för upphovsrätt är specifikationsgrundsatsen vilken innebär att otydliga 

eller tysta avtal skall tolkas restriktivt eller inskränkande till upphovsmannens 

förmån för att förhindra alltför omfattande förvärv.88 

                                                
83 Rosén (2006) s. 80 ff., samt Levin, M och Nordell, P, Handel med immaterialrätt: I. kursen i 
experimentell immaterialrätt våren 1995, Juristförlaget, 1996 [Levin och Nordell (1996)] s. 23. 
84 SOU 2010:24 s. 93. 
85 Levin och Nordell (1996) s. 22. 
86 Levin och Nordell (1996) s. 27. 
87 SOU 2010:24 s. 306 f. och SOU 2011:32 s. 242. 
88 SOU 2010:24 s. 94. 
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Begränsningar vid överlåtelse av upphovsrätt kan ske genom rumsliga 

avgränsningar, såväl globalt som regionalt eller nationellt. Upphovsrätten kan 

även avgränsas i tiden, till exempel ett enstaka utnyttjande av ett verk vid en given 

tidpunkt eller en nyttjanderätt som sträcker sig över ett visst antal år. 

Nyttjanderätten kan även sträcka sig under upphovsrättens hela skyddstid. 

Ytterligare avgränsning kan också göras i själva innehållet, till exempel till ett 

visst antal exemplar av ett verk eller till ett visst nyttjandesätt.89 

2.7 Internationell reglering 
Majoriteten av världens alla länder har en upphovsrättslig lagstiftning. De 

nationella lagstiftningarna skiljer sig självklart åt och äger enbart tillämpning på 

landets territorium. Upphovsrätten är således föremål för en så kallad 

territorialitetsprincip.90 Men vårt sätt att konsumera litterära och konstnärliga 

verk begränsas knappast av landsgränser varför internationella överenskommelser 

är viktiga för upphovsrätten. Redan under 1800-talet bildades därför system av 

internationella konventioner som sedermera har reviderats och utökats i flera 

steg.91 Nedan följer en kort redogörelse av i sammanhanget relevant internationell 

reglering. Här bör dock noteras att det i de flesta av nedanstående fall rör sig om 

internationella folkrättsliga konventioner vilka enligt den interna rättsordningen i 

Sverige inte kan åberopas direkt inför en domstol utan reglerna måste 

implementeras i svensk lag för att kunna tillämpas. Ett sådant synsätt kallas 

dualistiskt, i motsats till ett monistiskt synsätt där internationella konventioner har 

direkt effekt och kan åberopas i domstol.92 

2.7.1 Bernkonventionen 
Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk (BK) tillkom 1886 

och 2013 var 167 nationer anslutna till konventionen och bildar en så kallad union 

för upphovsrätt. Sverige anslöt redan 1904.93 BK uppställer ett antal minimikrav 

som nationell rätt i respektive land måste leva upp till. Minimikraven gäller till 

exempel skyddstidens längd samt att upphovsrätt måste uppkomma formlöst. 

                                                
89 Rosén (2006) s. 138 ff. 
90 Rosén (2006) s. 60 f. och Olsson (2009b) s. 22. 
91 Olsson (2009b) s. 22. 
92 Levin (2011) s. 43. 
93 Levin (2011) s. 42. 
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Anslutna stater åtar sig också att ge samma skydd åt verk skapade av upphovsmän 

från andra anslutna stater som för upphovsmän från det egna landet.94 

2.7.2 WIPO, WCT och WPPT 
World Intellectual Property Organization (WIPO) är ett organ under Förenta 

Nationerna (FN). WIPO övervakar och administrerar olika internationella 

konventioner, bland annat BK. WIPO har även arbetat fram WIPO Copyright 

Treaty (WCT), ett fördrag som fungerar som ett komplement till BK och ämnade 

uppdatera upphovsrätten för att bättre harmonisera med den tekniska utveckling 

som skett på området, till exempel upphovsrättens förhållande till datorprogram 

och databaser. WIPO har även tagit fram ett fördrag för de närstående 

rättigheterna, WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT), ett fördrag 

som i sin tur är ett komplement till Romkonventionen om skydd för utövande 

konstnärer, framställare av fonogram och radioföretag (RomK). Såväl WCT och 

WPPT utgjorde sedan en utgångspunkt vid upprättande av Infosoc-direktivet.95 

2.7.3 WTO och TRIPs-avtalet 
Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs-

avtalet) är idag kanske den mest betydelsefulla internationella konventionen inom 

immaterialrätten. Konventionen måste ratificeras av alla länder som är eller 

önskar bli medlemmar i World Trade Organization, eller 

Världshandelsorganisationen (WTO). TRIPs-avtalet har tillträtts av 153 länder 

och stipulerar en minimistandard med grund i de senaste texterna i BK och 

Pariskonventionen (PK). Utöver dessa stipulerar TRIPs-avtalet ytterligare regler 

såsom principen om mest gynnad nation (artikel 4) vilken innebär att varje 

immaterialrättsligt skydd som en ansluten stat beviljar ett rättssubjekt i en annan 

ansluten stat måste villkorslöst medges rättssubjekt i alla andra anslutna WTO-

länder. Avtalet innehåller även detaljerade sanktionsbestämmelser såsom 

möjlighet till förbudstalan, interimistiska beslut, snabba och enkla procedurer med 

flera. En ansluten stat som inte uppfyller sina åtaganden enligt TRIPs-avtalet 

                                                
94 Levin (2011) s. 43 f. och Rosén (2006) s. 61 f.  
95 Levin (2011) s. 44, 46 och Rosén (2006) s. 63 f. 
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riskerar att ställas inför en WTO-panel som tar ställning till överträdelsen. I 

Sverige uppfyller URL de krav som ställs i TRIPs-avtalet.96 

2.8 En ny upphovsrättslag, något om URL:s framtid 
URL trädde i kraft 1960 och har sedan dess kompletterats och justerats vid ett 

stort antal tillfällen, även om många bestämmelser fortfarande har samma lydelse. 

Bakomliggande orsaker till ändringarna är den tekniska utvecklingen och ett ökat 

inflytande från EU i lagstiftningsprocessen. Ändringarna har lett till att URL idag 

är uppbyggd av en mängd inskjutna paragrafer, till exempel 42 a-h §§ URL, vilket 

gör lagen svåröverskådlig. Som en del i Upphovsrättsutredningens arbete ingick 

därför att göra en redaktionell och språklig översyn av URL i syfte att 

modernisera och förenkla lagen.97 De föreslagna ändringarna presenterades i 

slutbetänkandet SOU 2011:32 En ny upphovsrättslag. För att bevara det 

långvariga nordiska samarbetet på området för upphovsrätt samrådde utredningen 

med berörda ministerier och departement i Danmark, Finland, Norge och Island.98 

Förslaget i slutbetänkandet skulle innebära att nuvarande URL upphävs och 

ersätts med en ny upphovsrättslag med ny kapitelindelning och ny 

paragrafnumrering i respektive kapitel. Efter ett inledande kapitel där lagens 

tillämpningsområde definieras föreslås bland annat följande kapitelindelning: 2 

kap. Grundläggande bestämmelser om upphovsrätt, 3 kap. Rättigheter för 

utövande konstnärer, producenter, fotografer m.fl., 4 kap. Begräsningar i 

upphovsrätten, 5 kap. Upphovsrättens övergång till annan, och 6 kap. 

Avtalslicenser. 99  Förändringarna avser inte föranleda en annan tolkning av 

upphovsrätten eller ändra bestämmelserna i sak utan föreslås i syfte att ge lagen 

en tydligare struktur, bli mer lättförståelig och på så vis mer lättillgänglig för 

såväl rättstillämpare som rättighetsinnehavare, organisationer, företag och 

allmänheten i stort. Som ett led i tydliggörandet föreslås även att samtliga 

bestämmelser i internationella upphovsrättsförordningen (1994:193) absorberas 

av den nya upphovsrättslagen och placeras i lagens sista kapitel.100 

                                                
96 Levin (2011) s. 49 och Rosén (2006) s. 70. 
97 SOU 2011:32 s. 112. 
98 SOU 2011:32 s. 113. 
99 SOU 2011:32 s. 19 ff. 
100 SOU 2011:32 s. 15 f., 112, 123 ff. 
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När det gäller avtalslicenser innebär förslaget språkliga och redaktionella 

ändringar i form av att en tydlig förklaring av vad en avtalslicens innebär och 

innebörden av att ett avtal får avtalslicensverkan. I övrigt baseras ändringarna till 

stor del på delbetänkandet SOU 2010:24 Avtalad upphovsrätt.101 Som framgår 

nedan bortsåg regeringen från vissa av de i delbetänkandet föreslagna ändringarna 

gällande avtalslicenser varför det är föga troligt att regeringen kommer att anta 

motsvarande ändringar i slutbetänkandet. 

I slutbetänkandet föreslås att ändringarna skulle träda i kraft 1 januari 2013, något 

som inte inträffade. Delar av delbetänkandet har behandlats vilket ledde fram till 

de lagändringar som trädde i kraft den 1 november 2013 och vilka behandlas i den 

här framställningen. I propositionen angav regeringen att föreslagna ändringar i 

slutbetänkandet inte kommer att behandlas.102 Någon tidsram för, eller vidare 

behandling av, slutbetänkandet har hitintills inte angetts. 

  

                                                
101 SOU 2011:32 s. 182 f., 249. 
102 Prop. 2012/13:141 s. 22. 
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3 Avtalslicenskonstruktionen 

3.1 Inledning 
Som framkommit ovan är upphovsrätt överlåtbar och upphovsmannen eller annan 

rättsinnehavare kan genom avtal disponera över de ekonomiska rättigheter som 

följer med upphovsrätten. Utöver möjligheten att avtala om rätt till utnyttjande av 

ett visst verk så finns ett antal inskränkningar i URL vilka också ger rätt till 

utnyttjande, även utan upphovsmannens tillstånd. Bland inskränkningarna har 

tidigare nämnts bland annat tillfälliga, tekniska kopior (11 a § URL) och 

exemplarframställning för privat bruk (12 § URL). Rätt till användning av 

skyddat verk kan även ske genom så kallad tvångslicens eller genom 

bestämmelserna om avtalslicens.103 

I det följande kommer grunderna för avtalslicenskonstruktionen att behandlas. 

Hur den uppstod, vad den innebär, vilka som påverkas och hur de påverkas är 

frågor som aktualiseras. 

3.2 En nordisk lösning på ett globalt problem 

3.2.1 Historik 
Termen avtalslicens infördes i svensk upphovsrätt av Bergström som även 

parallellt benämnde figuren för ett generellt tillstånd.104 Ibland används även 

termen utsträckt generellt tillstånd vilket även överensstämmer väl med den, inom 

engelskan, etablerade termen extended legal license. 105 Som nämnts tidigare 

föreligger ett starkt nordiskt samarbete på området för upphovsrätt och 

avtalslicensen är en lösning som är typisk för de nordiska länderna. 106 

Konstruktionen har i omvärlden benämnts som The Nordic Solution, ofta med 

positiv efterklang.107 Begreppet upptogs i den så kallade Röda boken (NU 21/73), 

vilken var ett delbetänkande från den nordiska upphovsrättskommittén (NUK), 
                                                
103 SOU 2010:24 s. 73. 
104 Bergström, S, Program för upphovsrätten, NIR 2011 s. 143-161, ursprungligen publicerad i 
Rättsvetenskapliga studier ägande minnet av Phillips Hult, Uppsala 1960, s. 58-83 [Bergström 
(2011)] s. 154. 
105 Rosén (2006) s. 90. 
106 SOU 2010:24 s. 73, Levin (2011) s. 37, Rosén (2006) s. 92. 
107 Kyst, M, Aftalelicens – Quo Vadis?, NIR 2009 s. 44-55 [Kyst (2009)] s. 44. 
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och uttryckte ett behov av lagbestämmelser ”som förklarar att ett avtal ingånget av 

upphovsmannaorganisation på ett visst område [även] är gällande för upphovsman 

som inte företräds av organisationen (avtalslicens)”.108 Även om kommitténs 

förslag inte ledde till någon lagstiftning i Sverige så behandlades ändå ett av 

huvuddragen i den framtida avtalslicenskonstruktionen, nämligen möjligheten att 

träffa avtal med avtalslicensverkan. 109 Den första avtalslicensbestämmelsen 

infördes genom 1960 års upphovsrättslag och avsåg radio- och tv-företags rätt att i 

deras utsändningar använda utgivna litterära och musikaliska verk.110 Termen 

avtalslicens användes inte i lagtexten utan tillkom först senare. Bergströms syfte 

när begreppet introducerades var att ge en beteckning åt fenomenet att 

upphovsrättsliga organisationer slutit kollektiva avtal för upphovsmän.111 Det är 

nu mer än 50 år sedan den första avtalslicensen infördes i svensk rätt och antalet 

avtalslicenser har stegvis ökat med de senaste tilläggen år 2011 och 2013.112 

3.2.2 Konstruktionen 
Avtalslicenskonstruktionen används inom verksamhetsområden där det finns ett 

stort antal rättighetsinnehavare som producerar stora mängder av verk och där det 

samtidigt finns ett stort antal nyttjare som vill få tillgång till verken. Det rör sig 

med andra ord om ett massutnyttjande av verk där ett normalt system med 

individuella tillstånd till enskilda verk inte utgör ett praktiskt alternativ för 

hantering av alla dessa upphovsrätter. Rättighetsklareringen skulle även framstå 

som lätt kaotisk om en nyttjare, låt säga en radiostation, tvingades söka tillstånd 

från varje enskild upphovsman innan en viss låt kunde utsändas via 

radiostationen. Bestämmelserna om avtalslicens tillkom därför i syfte att 

underlätta kollektiva överenskommelser om användning av verk.113 Avtal tecknas 

med en organisation som företräder ett flertal upphovsmän på området och får då 

avtalslicensverkan på så sätt att det ger nyttjaren en rätt att även begagna sig verk 

av utanförstående upphovsmän, med andra ord upphovsmän som inte företräds av 

organisationen. Genom avtalet kan en nyttjare därmed på ett enkelt sätt 

                                                
108 Karnell, G, Avtalslicenskonstruktionen, principiella och praktiska frågor, NIR 1981 s. 255-267 
[Karnell (1981)] s. 257. 
109 Prop. 1979/80:132 s. 6. 
110 SOU 2010:24 s. 189. 
111 Karnell (1981) s. 255. 
112 Prop. 2012/13:141 s. 25. 
113 Rosén (2006) s. 90. 
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tillgodogöra sig de rättigheter som denne behöver i sin verksamhet och därefter 

avlägga, i avtalet förutbestämda, avgifter för nyttjandet, vilket då säkerställer 

upphovsmännens rätt till ersättning. 114  Inledningsvis sågs den kollektiva 

ersättningsfiguren med tvivelaktiga ögon. Det höjdes röster om att 

organisationernas administrativa kostnader skulle omintetgöra den inkrävda 

ersättningen för utnyttjanden av verk men i praktiken har organisationerna visat 

sig vara ändamålsenliga. Omkostnaderna för organisationerna får anses vara små i 

förhållande till dess förtjänster och har kunnat begränsas mycket tack vare ny 

teknik.115 En upphovsman har även möjlighet att meddela förbud mot användning 

av verket genom avtalslicens vilket är en central skillnad från tvångslicensens 

konstruktion. Avsägelser, eller förbud mot användning, är dock ovanliga eftersom 

det kollektiva systemet för med sig många fördelar. 116  Eftersom 

avtalslicenskonstruktionen ändå innebär ett visst tvångsmoment och 

upphovsmännen kan anses befinna sig i en underordnad position gentemot starka 

organisationer, skall användandet föranledas av ett starkt behov på området. Av 

samma anledning krävs alltid direkt lagstöd för dessa generella överenskommelser 

som binder utanförstående upphovsmän.117  

Regler om avtalslicenser återfinns i 3 a kap. URL. Tidigare fanns bestämmelserna 

utspridda i 2 kap. URL, vilket reglerar inskränkningar i upphovsrätten, men i och 

med införandet av Infosoc-direktivet i svensk rätt samlades istället 

bestämmelserna i ett eget, avgränsat kapitel. Ett av skälen härtill var ett det i 

samband med införlivandet av Infosoc-direktivet fördes en diskussion om 

huruvida avtalslicensen var en tillåten inskränkning. Artikel 5 i Infosoc-direktivet 

föreskriver nämligen en sluten lista över tillåtna inskränkningar i upphovsrätten 

vari avtalslicenser inte togs upp. För svenskt vidkommande var ett viktigt mål i 

diskussionerna att bevara avtalslicenskonstruktionen varför det i beaktandesats 18 

till direktivet fastställdes att ”direktiv[et] [inte] påverkar bestämmelser i 

medlemsstaterna när det gäller förvaltning av rättigheter, t.ex. kollektiva 

                                                
114 SOU 2010:24 s. 187. 
115 Levin (2011) s. 132. Som exempel kan anföras att BONUS Presskopia administrativa kostnader 
var 5,6 % (2008) och 8,3 % (2008) för Copyswede, SOU 2010:24 s. 212, 215. Se vidare avsnitt 
3.2.4 om de upphovsrättsliga organisationerna.  
116 Rosen (2006) s. 92. Se även Prop. 1992/93:214 s. 43. 
117 Levin (2011) s. 37. 
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avtalslicenser med utsträckt verkan”.118 Avtalslicenser är med andra ord inte att se 

som en inskränkning av upphovsrätten utan som ett sätt att förvalta rättigheter.  

Avtalslicenserna påverkades således inte av direktivet varpå slutsatsen drogs att 

Sverige dels kunde behålla de nationella avtalslicensbestämmelserna, dels införa 

nya.119 

3.2.3 Regelverket 
3 a kap. URL innehåller åtta paragrafer, 42 a – 42 h §§ URL, där 42 a § URL 

innehåller gemensamma bestämmelser om avtalslicenser. 42 b – 42 g URL 

reglerar särskilda situationer där avtalslicenser gäller medan 42 h § URL 

innehåller en bestämmelse om en generell avtalslicens. 42 h § URL infördes 1 

november 2013 (SFS 2013:691) och behandlas mer utförligt i avsnitt 3.4.5. De 

specifika situationerna som anges i lagtexten avser; 

- avtalslicenser för framställning av exemplar inom myndigheter och organisationer 
m.m. (42 b § URL);  

- framställning av exemplar inom undervisningsverksamhet (42 c § URL); 

- exemplarframställning samt tillgängliggörande för allmänheten av bibliotek och 
arkiv (42 d § URL); 

- utsändning av verk av radio- eller tv-företag (42 e § URL); 

- vidaresändning av verk som ingår i radio- eller tv-utsändning (42 f § URL); och  

- återanvändning av egenproducerat material i radio- och tv-utsändningar (42 g § 
URL).  

De gemensamma bestämmelserna i 42 a § URL beskriver bland annat vad en 

avtalslicens är, nämligen en kollektiv licens med utsträckt verkan, eller 

avtalslicensverkan, på utanförstående upphovsmän. Definitionen återfinns i 

bestämmelsens första stycke och stipulerar att;  

”[e]n avtalslicens som avses i 42 b–42 h §§ gäller för utnyttjande av verk på visst 

sätt, när ett avtal har ingåtts om utnyttjande av verk på sådant sätt med en 

organisation som företräder ett flertal upphovsmän till i Sverige använda verk på 

området. Avtalslicensen ger användaren rätt att utnyttja verk av det slag som avses 

med avtalet trots att verkens upphovsmän inte företräds av organisationen.” 

Formuleringen ger anledning att diskutera de upphovsrättsliga organisationerna. 

Bestämmelsens tillämpbarhet är beroende av att avtal slutits mellan en utnyttjare 

och en representativ organisation, med andra ord en organisation som företräder 
                                                
118 Olsson (2009a) s. 198 f. och Olsson (2009b) s. 271. 
119 Prop. 2004/05:110 s. 245. 
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ett flertal upphovsmän inom ett visst område. Inom ett visst område, till exempel 

tv-sändningar, kan det i och för sig förekomma olika kategorier av upphovsmän 

men kravet på representativitet anses uppfyllt även om en organisation endast 

företräder en av dessa kategorier.120 Med upphovsman menas här dels de egentliga 

upphovsmännen, dels de som förvärvat rättigheter till ett verk, till exempel 

filmproducenter. Begreppsanvändningen följer resterande delar av URL där 

upphovsman används som ett samlingsbegrepp för samtliga 

rättighetsinnehavare.121  

En fråga som diskuterats under lång tid och som återigen blev aktuell i samband 

med publicering av delbetänkandet av Upphovsrättsutredningen, SOU 2010:24, 

samt propositionen till de lagändringar som trädde i kraft 1 november 2013, Prop. 

2012/13:141, var huruvida en eller flera organisationer kan och bör vara behöriga 

att teckna avtalslicenser på samma upphovsrättsliga område. Vid införandet av 

avtalslicens för kopiering av skyddade verk i undervisningsverksamhet anfördes i 

utredningen att avtalslicens uppstår när ett kollektivt avtal ingås av, på 

upphovsmannasidan, en eller flera representativa organisationer på området. 

Vidare anfördes dels att om det utav dessa organisationer går att fastställa en 

huvudorganisation så skall avtalet ha ingåtts med denna, dels att om två eller flera 

större organisationer tillsammans kan anses uppfylla kravet på representativitet 

för området så kan organisationerna gemensamt uppträda som part i avtalet.122 

1994 infördes nya avtalslicensbestämmelser, bland annat avseende kopiering av 

radio- och tv-program i undervisningsverksamhet samt inom sjuk- och 

åldringsvård, och avtalslicensmodellen förklarades då med att avtalslicensverkan 

uppnås genom att användarna tecknar avtal med den organisation som företräder 

flest upphovsmän på området, det vill säga huvudorganisationen.123 Ett par år 

senare infördes bestämmelser om kassettersättning, numer benämnd 

privatkopieringsersättning 124 , varvid frågan aktualiserades återigen. 

                                                
120 Olsson (2009a) s. 200. 
121 Prop. 1985/86:146 s. 28 och SOU 1978:69 s. 61. 
122 SOU 1978:69 s. 61. 
123 Prop. 1992/93:214 s. 44. 
124 Regler om privatkopieringsersättning återfinns i 26 k-m §§ URL och ger upphovsmän och vissa 
innehavare av närstående rättigheter rätt till viss ersättning för den omfattande privatkopiering som 
sker av främst musikaliska verk och filmverk. Ersättning skall betalas av näringsidkare som 
tillverkar eller importerar anordningar som är särskilt ägnade för framställning av exemplar av 
verk för privat bruk. Med anordningar avses s.k. blankmedia, t.ex. inspelningsbara CD- och DVD-
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Bestämmelsen gav en organisation som företräder ett flertal ersättningsberättigade 

upphovsmän rätt att kräva in ersättning. I propositionen anfördes att 

bestämmelsen inte utesluter att det kan finnas fler organisationer som uppfyller 

kravet på representativitet och därmed kan kräva in ersättning men att en 

utnyttjare enbart är skyldig att betala ersättning till en utav organisationerna.125 I 

NJA 2000 s. 445 (BUS v DUR) behandlades frågan om flera organisationer kunde 

vara behöriga att kräva in ersättning avseende vidareförsäljning av 

originalkonstverk, så kallad droit de suite, eller följerätt126. Rättsfallet får dock 

anses relevant även avseende avtalslicenser. I det aktuella målet hade Stockholms 

Auktionsverk nedsatt pengar hos Länsstyrelsen i Stockholm län på grund av 

ovisshet angående till vilken organisation betalning skulle ske. Såväl Bildkonst 

Upphovsrätt i Sverige (BUS) som Konstnärernas Intresseförening för droit de 

suite upphovsrätt i Sverige (DUR) gjorde anspråk på ersättningen. HD 

konstaterade att lagens förarbeten inte ger någon egentlig vägledning om 

lagstiftarens avsikt gällande följerättsersättning eftersom frågan inte behandlas 

uttryckligen. Vidare noterades att ett system där flera organisationer är berättigade 

att inkassera ersättning visserligen kan medföra komplikationer, främst i 

konkurrenshänseende, men att ”[d]e anförda svårigheterna har under alla 

förhållanden inte sådan tyngd att de medför att lagen inte skulle tillämpas efter sin 

ordalydelse”. 127  Flera organisationer ansågs därmed behöriga att inkassera 

följerättsersättning, under förutsättning att de kan uppvisa en viss ekonomisk och 

administrativ stabilitet samt uppfylla kravet på representativitet. Angående det 

sistnämnda kravet konstaterade HD att ett flertal upphovsmän torde betyda ”ett 

                                                                                                                                 
skivor, MP3-spelare samt inspelningsbara DVD-spelare och digitalboxar. Se vidare Prop. 
1997/98:156 samt Olsson (2009b) s. 207 ff. 
125 Prop. 1997/98:156 s. 44. 
126 Följerätten innebär att en upphovsman, eller bildkonstnär, till ett originalkonstverk har rätt till 
ersättning om verket säljs vidare under upphovsrättens giltighetstid. Bestämmelsen infördes för 
första gången i svensk rätt 1995 (SFS 1995:1273). Bland skälen till införandet nämns att 
bildkonstnärer inte kan utnyttja den ekonomiska delen av sin upphovsrätt i samma utsträckning 
som övriga upphovsmän, främst p.g.a. att reglerna om konsumtion av spridnings- och 
visningsrätten i 19-20 §§ URL. Att konstverk ofta säljs vidare till högre priser på auktionsverk etc. 
utan att upphovsmännen ersätts för den vinst som görs på deras arbete framfördes också som 
viktigt kulturpolitiskt skäl. Se vidare i SOU 1990:30 s. 497 ff. och Prop. 1994/95:151 s. 16 ff. 
Numer återfinns bestämmelserna om följerätt i 26 n-p §§ URL efter ändring i samband med 
införlivandet av följerättsdirektivet (Europaparlamentets och Rådets direktiv 2001/84/EG av den 
27 september 2001 om upphovsmannens rätt till ersättning vid vidareförsäljning av 
originalkonstverk). 
127 NJA 2000 s. 445. 
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obestämt antal som är tämligen stort”, ”ganska många” eller dylikt. 128 Vid 

införlivandet av följerättsdirektivet i svensk rätt (SFS 2007:529) diskuterades 

följerättens förvaltning allmänt. Dock behandlades inte frågan om det kan finnas 

flera upphovsrättsliga organisationer på ett och samma område. I förarbetena 

lämnades förklaringen att det i en framtida översyn av upphovsrättslagen skulle 

bli aktuellt med en mer övergripande översyn av förvaltningsfrågor för såväl 

avtalslicenser som privatkopieringsersättning och följerättsersättning. 129  Flera 

remissinstanser ställde sig kritiska till utelämnandet av vissa förvaltningsfrågor. 

BUS efterfrågade bland annat ett klargörande om vilka krav som skall ställas på 

inkasserande organisationer och anförde vidare att utgången i NJA 2000 s. 445 

måste anses som orimlig. Stockholms universitets juridiska fakultetsnämnd ansåg 

att det vore önskvärt att tydligt ange en enda inkasserande organisation på ett visst 

område för att minska osäkerheten hos ersättningsberättigade upphovsmän.130 

I de övriga nordiska länderna har frågan om vilka organisationer som kan teckna 

avtal med avtalslicensverkan reglerats på ett tydligare sätt. I såväl Danmark, 

Norge och Finland krävs nämligen att organisationen i fråga har godkänts av 

ansvarigt ministerium eller departement.131 Huruvida flera organisationer kan 

godkännas har behandlats på lite olika sätt. I Danmark och Norge ger inte 

lagtexten i sig någon vägledning i frågan. I Danmark framgår däremot i såväl 

förarbeten som doktrin att ordningen är sådan att endast en organisation kan 

godkännas per område medan det i Norge lämnats möjlighet till godkännande av 

flera organisationer inom samma område. En förutsättning för att flera 

organisationer skall kunna godkännas är dock att organisationerna samarbetar. 

Även i Finland finns en möjlighet att godkänna flera organisationer om kravet på 

upphovsmännens representativitet endast kan uppnås av två eller fler 

organisationer tillsammans. Tillstånden måste beviljas samtidigt och på lika 

villkor.132 

                                                
128 NJA 2000 s. 445. 
129 Prop. 2006/07:79 s. 50. 
130 Prop. 2006/07:79 s. 51. 
131 Se § 50 Stk 1-2 och 4 Lovnr 763 af 20. juni 2006 om ophavsret (Danmarks upphovsrättslag, 
DaURL), § 38 Lov om upphavsrett til åndsverk m.v. (den 12 mai 1961) (Norges upphovsrättslag, 
NoURL) och 26 § stk 1-2 Upphovsrättslag 8.7.1961/404 (Finlands upphovsrättslag, FiURL). 
132 SOU 2010:24 s. 193 f. 
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I delbetänkandet SOU 2010:24 lämnades förslag om att ”endast den organisation 

som är mest representativ och bäst företräder upphovsmännen på ett visst område 

ska […] ha behörighet att teckna avtal med avtalslicensverkan”.133 Förslaget 

avsåg att föra den svenska lagstiftningen närmare lagstiftningen i de övriga 

nordiska länderna där, vilket nämns ovan, de olika godkännandeordningarna i 

praktiken innebär att endast en organisation per område har behörighet att ingå 

avtal med avtalslicensverkan. Någon godkännandeordning i Sverige föreslogs 

dock inte, främst på grund av osäkerhet om en sådan bestämmelse var förenlig 

med EU:s tjänstedirektiv134 samt att en godkännandeordning inte lämpar sig för 

den beslutfattarprocess som finns i Sverige.135 Som en följd av förslaget att endast 

en organisation skulle vara behörig att teckna avtal med avtalslicensverkan 

föreslogs även en ändring avseende kravet på representativitet. Istället för att 

organisationer som företräder ett flertal upphovsmän på området var behöriga 

skulle behörighet enbart tillfalla den organisation som ”på området är mest 

representativ och bäst företräder upphovsmännen”. Formuleringen ämnade till en 

objektiv helhetsbedömning och bland påverkande faktorer nämndes bland annat 

antalet medlemmar, organisationens stabilitet och administrativa effektivitet samt 

huruvida organisationen företräder upphovsmän vars verk faktiskt används. 

Motsvarande ändringar förslogs även avseende bestämmelserna om inkassering av 

privatkopieringsersättning samt följerättsersättning.136 

De föreslagna ändringarna avfärdades dock när regeringen presenterade sin 

proposition vari föreslagna lagändringar trädde i kraft 1 november 2013. Bland 

skälen nämndes bland annat följande. Regeringen tillstyrkte den åsikt som 

framkommit i NJA 2000 s. 445 att kraven på organisationerna medför att det i 

praktiken bara finns utrymme för ett begränsat antal organisationer inom samma 

område. Regeringen konstaterade vidare, i likhet med utredningen, att det redan 

innan lagändringen fanns flera inslag inom avtalslicenskonstruktionen som 

tillvaratog rättighetshavarnas intressen och att utredningens förslag om en 

organisation per område i huvudsak bygger på ett antagande om ökad tydlighet 

för inblandade parter. Regeringen höll inte med och menade att om det inom ett 

                                                
133 SOU 2010:24 s. 197. 
134 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på 
den inre marknaden. 
135 SOU 2010:24 s. 199, 203 f. 
136 SOU 2010:24 s. 207 f. 
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visst område finns två relativt jämnstora organisationer så torde det vara enklare 

att bedöma om båda organisationerna uppfyller kravet på att företräda ett flertal 

upphovsmän, än att utse vilken organisation som är mest representativ. Flertalet 

remissinstanser, bland annat Svenskt Näringsliv hade tidigare fört fram liknande 

åsikter.137 Regeringen poängterade, likt många remissinstanser, också att den av 

utredningen föreslagna ordningen riskerade att ha en negativ påverkan på 

konkurrensen. Möjligheten att sluta avtal med avtalslicensverkan ansågs innebära 

en konkurrensfördel i och med att organisationen har lättare att rekrytera nya 

medlemmar samt bygga upp erfarenheter och system för rättighetsförvaltning. 

Dessa fördelar ansågs försvåra dels för verksamma mindre organisationer, dels för 

nyetablering av organisationer och därmed öka klyftorna mellan olika 

organisationer.138 

3.2.4 Upphovsrättsliga organisationer 
En förutsättning för att avtalslicenskonstruktionen skall kunna tillämpas och 

fungera är att det finns upphovsrättsliga organisationer, även kallade 

avtalsslutande organisationer eller kollektiva förvaltningsorganisationer. Inom 

engelskan används ofta termen collecting societies vilket anspelar på den 

kollektiva funktion som organisationerna har. De upphovsrättsliga 

organisationerna tillvaratar upphovsmännens intressen och hanterar även den 

praktiska administrationen av upphovsrätterna.139 Det rör sig således om en 

kollektiv rättighetsförvaltning och rättighetsklarering.140  

De största och mest betydelsefulla upphovsrättsliga organisationerna är Bonus 

Copyright Access ekonomisk förening (Bonus Copyright Access), Bildkonst 

Upphovsrätt i Sverige ekonomisk förening (BUS), COPYSWEDE ekonomisk 

förening (Copyswede), International Federation of the Phonographic Industry, 

IFPI Svenska Gruppen (IFPI), Svenska Artisters och Musikers 

Intresseorganisation ekonomisk förening (SAMI), Föreningen Svenska 

Tonsättares Internationella Musikbyrå u.p.a. (STIM), Administration av Litterära 

Rättigheter i Sverige (ALIS) och Nordic Copyright Bureau (NCB). På grund av 

                                                
137 Prop. 2012/13:141 s. 32 f. 
138 Prop. 2012/13:141 s. 34. 
139 Levin (2011) s. 132. 
140 Rosén (2006) s. 103.  
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framställningens avgränsning kommer endast för ämnet relevanta organisationer 

att behandlas, nämligen Copyswede, STIM, NCB, SAMI och IFPI.  

Copyswede 

Copyswede är en paraplyorganisation och ägs av fjorton medlemsorganisationer 

vilka alla företräder upphovsmän och utövande konstnärer inom olika områden. 

Bland medlemsorganisationerna kan nämnas bland annat SAMI, STIM, BUS, 

NCB och Sveriges Författarförbund (SFF). Copyswede licensierar vidaresändning 

av radio- och tv-program i kabel-tv-nät, via on-demand-tjänster och genom 

utgivning på dvd. Licensieringen sker enligt avtalslicensbestämmelsen i 42 f § 

URL. I arbetet innefattas att samordna förhandlingar och avtal samt att inkassera 

och fördela ersättning till rättighetshavarna för det upphovsrättsliga 

utnyttjandet.141 Copyswede licensierar ett hundratal radio- och tv-kanaler från 

Sverige, de nordiska länderna och övriga Europa. I Sverige licensieras i dagsläget 

SVT:s kanaler, TV4-gruppens kanaler och samtliga kanaler från Sveriges Radio 

(SR). Licenstagare kan till exempel vara operatörer som vill vidaresända kanaler i 

kabel-tv-nät, hotell som vill vidaresända kanaler till sina gäster och programbolag 

eller distributörer som vill tillgängliggöra program genom olika typer av on 

demand-tjänster eller streamingtjänster.142 Fördelning av inkasserad ersättning för 

vidaresändningen sker mellan tre grupper av rättighetshavare: 1) Copyswede, 2) 

producentorganisationer, 3) tv-företag. Producentorganisationerna och tv-

företagen ansvarar själva för vidarefördelning av ersättningen till rättighetshavare 

inom dessa grupper medan resterande del, avsedd för upphovsmän och utövande 

konstnärer, fördelas av Copyswede eller någon av medlemsorganisationerna, 

under förutsättning att medlemsorganisationen redan har ett fungerande 

fördelningssystem.143 

STIM och NCB 

STIM, NCB och SAMI är samtliga verksamma inom upphovsrätt på det 

musikaliska området och har till uppgift att bland annat inkassera och fördela 

ersättning till anslutna, men även utanförstående, upphovsmän och utövande 

                                                
141 SOU 2010:24 s. 214 samt http://www.copyswede.se/om-copyswede/organisation-stadgar/ 
(hämtad 2014-01-15). 
142 http://www.copyswede.se/tv-radioaktorer/nar-behovs-licenstillstand/ (hämtad 2014-01-18). 
143 SOU 2010:24 s. 215 f. 
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konstnärer. 144  Ersättningarna kommer från rättighetsutnyttjare vilka tecknat 

avtalslicenser med organisationerna. Förvirring kan lätt uppstå avseende vilken 

organisation som fördelar ersättningar för vad. För att besvara frågan bör 

distinktionen mellan upphovsman och utövande konstnär förtydligas. Vid 

produktionen av ett musikaliskt verk finns många olika roller. Det kan till 

exempel vara låtskrivare, kompositörer, bearbetare, textförfattare och artister. 

Ibland utgörs dessa roller av en och samma person, ibland av flera. Alla som 

medverkar till skapandet av verket är upphovsmän i lagens mening medan 

utövande konstnärer utgörs av artister eller musiker som sjunger eller spelar 

verket. En person kan således vara både upphovsman och utövande konstnär till 

ett musikaliskt verk. Upphovsmän kan ansluta sig till STIM och blir då per 

automatik anslutna även till NCB. Utövande konstnärer kan i sin tur ansluta sig 

till SAMI.145 

STIM tecknar avtal med avtalslicensverkan enligt 42 e § URL för utsändning av 

offentliggjorda musikaliska verk i radio eller tv samt enligt 42 f § URL för 

vidaresändning av verk i ovanstående medier. Utnyttjanden enligt dessa 

avtalslicenser omfattar således förfoganden som avser offentliga framföranden, 

överföringar till allmänheten och vidaresändningar, för vilka STIM inkasserar och 

fördelar ersättning till upphovsmännen. 146  Inkasseringsrätten bygger på ett 

fullmaktsförhållande mellan upphovsmannen och STIM. Fördelning sker sedan 

genom en likabehandlingsprincip där både anslutna och utanförstående 

medlemmar har rätt till ersättning på samma villkor. Upphovsmännen 

tillgodoräknas ersättning på verksnivå, det vill säga att ersättning utgår för det 

faktiska användandet av licenstagarna. Det faktiska användandet kontrolleras 

genom att större delen av licenstagarna har redovisningsplikt gentemot STIM.147 

Genom STIMs anslutningskontrakt överlåter upphovsmannen all existerande och 

framtida överförings- och framföranderätt till STIM (se § 1 i STIMs 

anslutningskontrakt), som även ges ensamrätt att påtala eventuella intrång och 

                                                
144 SOU 2010:24 s. 217, 219. 
145 Stannow, H och Hillerström, H, Musikjuridik: rättigheter och avtal på musikområdet: handbok 
för musikbranschens aktörer, CKM Förlag, 4 uppl., 2010 [Stannow och Hillerström (2010)] s. 20 
f. 
146 SOU 2010:24 s. 219 f. Avseende vidaresändning sker dock inkassering av Copyswede vilket 
påpekats ovan medan fördelning av ersättning sker av STIM. 
147 SOU 2010:24 s. 220. 
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väcka talan i domstol (se § 5 i STIMs anslutningskontrakt). STIM har hög 

anslutningsgrad med drygt 71 000 medlemmar.148 

NCB är en dotterorganisation till STIM och samägs med motsvarande 

organisationer 149  i de nordiska länderna. Anslutning till STIM innebär som 

nämnts ovan även anslutning till NCB. Medan STIM inkasserar och fördelar 

ersättning för offentliga framföranden, överföringar och vidaresändningar så 

inkasserar NCB ersättning i samband med inspelning av musikaliska verk på 

grammofonskivor, band, film och andra typer av ljudmedium.150 Det rör sig 

således om ersättning för exemplarframställning. Ersättningsskyldiga är därmed 

oftast producenter, filmbolag och andra typer av framställare.151 

SAMI och IFPI 

SAMI tillvaratar utövande konstnärers upphovsrättsliga intressen, främst genom 

inkassering och fördelning av ersättning som uppstår på grund av 

tvångslicensbestämmelsen i 47 § URL och tecknar således inga avtalslicenser.152 

IFPI innehar samma roll som SAMI men inkasserar och fördelar ersättning till 

fonogramframställare enligt samma bestämmelse.153 47 § URL ger framställare 

och utövande konstnärer rätt till ersättning vid offentliga framföranden och vissa 

typer av överföringar till allmänheten. Tvångslicensen är ett undantag från den 

ensamrätt till dessa tillgängliggöranden som tillskrivs framställare och utövande 

konstnärer enligt de närstående rättigheterna i 45 och 46 §§ URL och inget 

tillstånd krävs således från producenten. Exempel på offentliga framföranden som 

ger producenter rätt till ersättning är när musik spelas från CD-skiva eller annat 

ljudmedium på restauranger, varuhus och arbetsplatser.154 Även SAMI har hög 

anslutningsgrad med över 30 000 anslutna utövande konstnärer och IFPI:s 

medlemsbolag representerar cirka 95 procent av den totala skivmarknaden i 

                                                
148 http://stim.se/sv/OM-STIM/ (hämtad 2014-01-20). 
149  Komponistrettigheder i Danmark (KODA) i Danmark, Samband tónskálda og eigenda 
flutningsréttar (STEF) på Island, Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto r.y. (TEOSTO) i 
Finland och TONO i Norge. 
150 Levin (2011) s. 134. 
151 Stannow och Hillerström (2010) s. 21. 
152 SOU 2010:24 s. 217. 
153 Olsson (2009b) s. 344. 
154 Olsson (2009b) s. 342 f. 
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Sverige.155 Några beräkningsgrunder för tvångslicensbestämmelsen i 47 § URL 

anges varken i URL eller dess förarbeten. I NJA 1968 s. 104 angav HD att 

ersättning skall bestämmas ”till belopp som med hänsyn till samtliga föreliggande 

omständigheter kan anses skäligt”. HD anförde en utförlig modell för beräkning 

av ersättning vilken fortfarande används av avtalsparter som underlag vid 

förhandling av ersättning enligt 47 § URL.156 

3.3 Avtalslicens för radio- och tv-företag 

3.3.1 Allmänt 
Bestämmelser om avtalslicenser för radio- och tv-företag finns i 42 e-g §§ URL. 

Det är den äldsta typen av avtalslicens och infördes redan vid den ursprungliga 

upphovsrättslagens tillkomst. Den ursprungliga bestämmelsen föranleddes av att 

det inom radio föreföll praktiskt ogörligt att inhämta tillstånd från samtliga 

upphovsmän när deras verk framförs.157 Det krävdes ett enkelt och smidigt sätt att 

erhålla rättigheter till det massutnyttjande av verk som skedde främst via radio 

samtidigt som upphovsmännen erhöll kontrollmöjligheter och ersättning för 

utnyttjandet.158 Bestämmelserna föregicks av intensiva diskussioner huruvida det 

egentligen var fråga om tvångslicensliknande regler, vilket inte var önskvärt. 

Departementschefen menade dock att bestämmelserna skulle innebära väsentliga 

lättnader för radion medan de inbyggda skyddsreglerna säkerställde 

upphovsmännens ideella och personliga intressen.159 Avtalslicensbestämmelser 

inom detta område är välbehövliga eftersom radio- och tv-företag utnyttjar ett 

mycket stort antal upphovsrättsligt skyddade verk på daglig basis. Verksamheten 

som sådan kräver också att företagen kan erhålla snabb och enkel tillgång till 

verken. Samtidigt krävs tillräckliga skyddsmekanismer för upphovsmännen 

eftersom radio- och tv-företagen bedriver ett intensivt verksutnyttjande där 

spridningen ofta är landstäckande.160  

                                                
155 http://sami.se/om-oss.aspx (hämtad 2014-01-20) och http://ifpi.se/var-verksamhet (hämtad 
2014-01-20). 
156 Olsson (2009b) s. 344. 
157 SOU 1956:25 s. 235. 
158 Olsson (2009a) s. 204. 
159 Olsson (2009b) s. 284 f. 
160 Levin (2011) s. 211. 
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3.3.2 Avtalslicens för utsändning 
42 e § URL ger radio- och tv-företag möjlighet att sända ut offentliggjorda 

litterära och musikaliska verk samt offentliggjorda konstverk under förutsättning 

att avtalslicens gäller enligt 42 a § URL. Företaget skall således ha slutit ett 

kollektivt avtal avseende sändningsrätten med en organisation som uppfyller 

kraven på representativitet, det vill säga företräder ett flertal upphovsmän på det 

aktuella området. Avtalslicensen omfattar numer även att verk som ingår i de 

radio- och tv-program som företaget sänder ut får göras tillgängliga för 

allmänheten så att enskilda kan få tillgång till verket från en plats och vid en 

tidpunkt som de själva väljer. Som nämnts ovan gäller bestämmelsen enbart 

litterära och musikaliska verk samt vissa konstverk vilket medför att andra typer 

av verk, som till exempel filmverk, är undantagna.161 Orsaken härtill är att sådana 

verk inte lämpar sig för kollektiva avtal. Rätt till utnyttjanden av sådana verk får 

istället förvärvas genom individuella avtal. 42 e § 2 st URL undantar möjligheten 

att utnyttja en avtalslicens avseende verk trots att verken omfattas av första 

stycket. Här undantas sceniska verk, till exempel balett eller skådespel, varför 

utnyttjande av sådana verk också måste regleras i individuella avtal. Vidare 

undantas också verk enligt avtalslicensbestämmelsen som upphovsmannen har 

förbjudit företaget att sända ut alternativt att det finns särskild anledning att anta 

att upphovsmannen skulle motsätta sig utsändningen. Ett förbud kan vara 

individuellt, alltså avseende ett visst sändningstillfälle eller ett visst verk, men 

också generellt. En särskild anledning till motsättning av utsändningen kan till 

exempel vara att upphovsmannen ändrat åsikt i politiskt, konstnärligt eller 

religiöst hänseende.162 42 e § 3 st URL är en produkt av den reglering av tv-

utsändningar som skett på EU-nivå. Stycket fastställer att om utsändning sker via 

satellit, så kallad satellitsändning, krävs för att sändningen skall omfattas av 

avtalslicensen att utsändning samtidigt sker genom en marksändare. Om inte 

utsändningarna sker samtidigt måste en så kallad efemär upptagning (26 e § URL) 

ha skett varpå avtalslicensbestämmelsen fortfarande kan äga tillämpning på 

marksändningen som sker från inspelningen, men inte på satellitsändningen.163 

Bestämmelsen i 42 e § 3 st URL kan härledas från art. 3.2 i det så kallade satellit- 

                                                
161 Prop. 1993/94:109 s. 33.  
162 Olsson (2009b) s. 286 och Olsson (2009a) s. 205. 
163 Olsson (2009b) s. 287. 
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och kabeldirektivet164 vilken ger tillstånd till upphovsrättsliga organisationer att 

träffa kollektiva avtal med avtalslicensverkan avseende förvärv av 

sändningsrättigheter via satellit under förutsättning att en samtida marksändning 

sker samt att upphovsmannen äger rätt att utesluta utsträckningen av 

avtalslicensen till hans verk, det vill säga en rätt att förbjuda utsändning av verket. 

Således omfattar inte avtalslicensen i 42 e § URL direktmottagning, det vill säga 

när sändningar tas emot direkt av allmänheten med till exempel privata 

parabolantenner.165 Direktivet gav även upphov till den sändarlandsprincip som 

infördes i 61 a § URL. Principen används för att avgöra var den upphovsrättsligt 

relevanta åtgärden sker. Principen får därmed betydelse vid fråga om lagval och 

rättighetsklarering. En grundsats i svensk rätt är att det upphovsrättsliga ansvaret 

är kopplat till var den upphovsrättsligt relevanta åtgärden sker, vilket kan vara 

olika beroende på situation. Sändarlandsprincipen slår dock fast att den 

upphovsrättsligt relevanta åtgärden vid satellitsändningar alltid sker i sändarlandet 

varför sändarlandets lag blir tillämplig, inte mottagarländernas.166 

3.3.3 Avtalslicens för vidaresändning 
42 f § URL innehåller bestämmelser om avtalslicens för vidaresändning av radio- 

och tv-sändningar. Regler om vidaresändning har fått en allt större praktisk 

betydelse i och med att mottagning av tv-sändningar i Sverige ofta sker genom så 

kallade centralantenner och sedan distribueras genom kabel-tv-system. 167  I 

relation till vidaresändningar ställs egensändningar. Egensändningar produceras 

och sänds ut av en kabeloperatör eller ett programföretag själva för ursprunglig 

sändning i kabelnät eller på trådlös väg och kan därmed jämställas med vanliga 

radio- eller tv-sändningar. Således kan egensändningar omfattas av avtalslicensen 

i 42 e § URL samt reglerna om efemära upptagningar i 26 e § URL. 

Vidaresändningar innebär i sin tur en samtidig och oförändrad förmedling av verk 

som ingår i den ursprungliga radio- eller tv-sändningen. Vidaresändningen är att 

se som ett nytt tillgängliggörande av verken genom att de överförs till 

allmänheten enligt 2 § 3 st 1 p URL. Den ursprungliga radio- eller tv-sändningen 

                                                
164 Rådets direktiv 93/83/EEG av den 27 september 1993 om samordning av vissa bestämmelser 
om upphovsrätt och närstående rättigheter avseende satellitsändningar och vidaresändning via 
kabel (EGT L 248, 6.10.1993, s. 15, Celex 31993L0083) (satellit- och kabeldirektivet). 
165 Levin (2011) s. 159. 
166 Prop. 1994/95:58 s. 46 och Olsson (2009b) s. 533 f. 
167 Olsson (2009a) s. 205 f.  
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skall vara trådlös vilket kan ske via marksändare eller satellit genom 

direktmottagning. Vidaresändningen enligt 42 f § URL kan däremot ske trådlöst 

eller via kabel och kan därför utnyttjas av bland annat kabeloperatörer. 

Vidaresändning av radio- och tv-program får ske av var och en, det vill säga såväl 

fysiska som juridiska personer, under förutsättning att rekvisiten om avtalslicens i 

42 a URL är uppfyllda. 168  Att vidaresändningen skall vara samtidig och 

oförändrad innebär att det inte får ske någon tidsförskjutning samt att verket inte 

får redigeras eller förändras på något sätt. Uteslutande av reklaminslag anses inte 

vara en förändring i lagens mening. Däremot anses textning eller dubbning av ett 

återutsänt program vara en sådan förändring, om inte textningen eller dubbningen 

sker av sändarföretaget som gör den ursprungliga utsändningen.169 Vidare anges i 

paragrafen att vidareutsändningen skall ske till allmänheten. Någon definition ges 

inte utan begreppet skall tolkas på samma sätt som när det används i andra 

bestämmelser i URL. Det går inte att utläsa någon gräns när det kommer till 

antalet anslutningar och vid bestämmelsens införande valde man att avstå från att 

fastställa en gräns i likhet med både Norge och Finland. I Danmark gäller dock en 

gräns om 25 anslutningar.170 

Copyswede ombesörjer inkassering och fördelning av ersättning avseende 

vidaresändningar enligt 42 f § URL. Copyswede har bland annat träffat ett 

kollektivt avtal med avtalslicensverkan med Svenska Kabel-TV-föreningen, en 

organisation som organiserar Sveriges kabeloperatörer. Kabeloperatörerna får 

således en rätt att vidaresända verk utan att inhämta samtycke från de individuella 

upphovsmännen. Avtalslicensen ger även kabeloperatörerna tillgång till verk av 

upphovsmän som inte företräds av organisationen.171 

3.3.4 Avtalslicens för återanvändning 
Den 1 april 2011 infördes en ny avtalslicens i 42 g § URL om återanvändning av 

egenproducerat material i radio och tv. Vid en återutsändning var radio- och tv-

företagen tidigare tvungna att inhämta tillstånd från samtliga involverade 

rättighetshavare, om inte återanvändning täcktes av något tidigare ingånget avtal 

mellan parterna. Att identifiera samtliga rättighetshavare till en äldre, arkiverad 
                                                
168 Rosén (2006) s. 97 f. och Olsson (2009a) s. 206. 
169 Prop. 1985/86:146 s. 29. 
170 Prop. 1985/86:146 s. 19 f. 
171 Rosén (2006) s. 98 f. 
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produktion ansågs svårt. Dels för att det ofta rör sig om många rättighetshavare, 

dels för att rättigheterna kan ha gått i arv från den ursprungliga rättighetshavaren. 

Även teknikutveckling sågs som en bidragande faktor till bestämmelsen eftersom 

det nu finns nya, enklare sätt att tillhandahålla materialet, till exempel överföring 

till allmänheten över internet. Avtalslicensen i 42 g § URL ansågs därmed 

berättigad för att underlätta rättighetsklareringen i dessa fall.172 Motsvarande 

bestämmelse finns i såväl Danmark, Norge och Finland och infördes där i 

samband med implementerandet av Infosoc-direktivet i respektive lands 

lagstiftning.173  

Bestämmelsen sätter inga begränsningar avseende vilka radio- eller tv-företag 

som kan ingå avtal med avtalslicensverkan avseende återanvändning, dock ligger 

det i själva definitionen av ett sådant bolag ett krav på att verksamheten skall vara 

organiserad i en företagsliknande form. Avtalslicensen gäller för samtliga typer av 

verk så länge de är offentliggjorda enligt 8 § URL och ingår i företagets egna eller 

beställda produktioner. En egen produktion innebär i sammanhanget att den skall 

ha producerats till stor del, dock inte uteslutande, av radio- eller tv-företaget självt 

medan en beställd produktion kan produceras av ett utomstående bolag men sker 

på uppdrag av, samt finansieras av, radio- eller tv-företaget. Även om 

avtalslicensen gäller för alla typer av egenproducerade verk så är bestämmelsen 

begränsad i tid och gäller enbart verk som ingår i produktioner som sänts ut före 

den 1 juli 2005. Skälen bakom just den tidpunkten kan härledas till 

implementerandet av Infosoc-direktivet då rätten till överföring på begäran, on 

demand, infördes i svensk rätt. Återanvändning av verk som sänts ut efter denna 

tidpunkt får således regleras i individuella avtal.174 Vid återanvändning av verk 

kan sändningarna göras tillgängliga genom all typ av överföring till allmänheten 

enligt 2 § 3 st 1 p URL vari bland annat traditionella radio- och tv-sändningar 

omfattas men även olika typer av sändningar över internet, såväl on demand som 

live. För att de sistnämnda förfogandena skall vara möjliga tillåter bestämmelsen 

att radio- eller tv-företaget får framställa exemplar av verken som är nödvändiga 

för överföringen. Här avses till exempel att företaget laddar upp verket på en 

server där allmänheten kan tillgängliggöra sig verket. Likt avtalslicensen i 42 e § 

                                                
172 Prop. 2010/11:33 s. 18 f.  
173 Prop. 2010/11:33 s. 15 ff. 
174 Prop. 2010/11:33 s. 28 f. 
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URL innehåller 42 g § URL också ett skydd för upphovsmannen på så sätt att 

denne kan meddela förbud mot överföringen eller exemplarframställningen. 

Avtalslicensen kan inte heller nyttjas om det finns skäl att anta att 

upphovsmannen motsätter sig nyttjandet men inget uttryckligt förbud har 

meddelats.175 

3.4 Nyligen antagna lagändringar 

3.4.1 Inledning 
De upphovsrättsliga reglerna justeras och kompletteras regelbundet för att 

anpassas till såväl ny teknik och nya typer av verk som nya internationella och 

EU-rättsliga regler. De många ändringarna och tilläggen i den ursprungliga 

upphovsrättslagen har gjort den svårläslig i vissa hänseenden, även om språkliga 

och redaktionella ändringar gjorts under årens gång. Svårtydligheten, tillsammans 

med behovet av en översyn av dels bestämmelserna om upphovsrättens övergång i 

3 kap. URL, dels vissa frågor om avtalslicenser, föranledde att regeringen i Dir. 

2008:37 tillsatte en särskild utredare i nämnda frågor. Ytterligare frågor om 

avtalslicenser tillkom utredningen genom Dir. 2009:65. Utredningen benämndes 

Upphovsrättsutredningen och har överlämnat dels ett delbetänkande, Avtalad 

upphovsrätt (SOU 2010:24), dels ett slutbetänkande, En ny upphovsrättslag (SOU 

2011:32).176 Delbetänkandet ledde till att regeringen i propositionen Förbättrade 

möjligheter till licensiering av upphovsrätt (Prop. 2012:13:141) föreslog 

lagändringar och tillägg avseende bland annat viktiga delar av bestämmelserna om 

avtalslicenser för radio- och tv-företag i URL. Lagändringarna trädde i kraft den 1 

november 2013 och kommenteras nedan. 

3.4.2 Avtalslicensens status i Sverige 
Under Upphovsrättsutredningen, och således inför stundande lagändringar, 

gjordes en omfattande undersökning om hur inkassering och fördelning av 

ersättning sker inom de olika upphovsrättsliga organisationerna. I och med 

avsaknaden av lagstadgade fördelningsregler avseende ersättning för verk med 

stöd av avtalslicens är det viktigt att dessa organisationer kan sköta såväl 

                                                
175 Prop. 2010/11:33 s. 36 f. 
176 SOU 2010:24 s. 3 f. och SOU 2011:32 s. 3 f.  
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inkassering och fördelning som registrering av meddelade förbud från 

utanförstående upphovsmän på ett rättssäkert sätt. Att utredningen i detta 

hänseende till stor del byggde på information från organisationerna själva ansågs 

inte vara ett problem. 177  Här följer huvuddragen i vad utredningen, och i 

förlängning regeringen, kom fram till i dessa frågor; 

- Det sker en långtgående likabehandling mellan medlemmar, organisationerna 

tillvaratar de utanförståendes intressen på samma sätt som de anslutna 

upphovsmännens intresse. Häri innefattas även att samma fördelningsmetoder 

används för medlemmar och icke-medlemmar. Organisationerna fullgör också på ett 

tillfredsställande sätt sin uppgift att hitta ersättningsberättigade personer. En uppgift 

som lösts genom aktivt sökande, uppbyggande av relevanta databaser samt 

annonsering i dags- och branschpress, via internet och genom riktade utskick.178 

- Även om de administrativa kostnaderna för förvaltningen tas ut på olika sätt av olika 

organisationer tycks de ligga på rimliga nivåer med tanke på uppgiftens omfattning. 

Öppenhet främjas genom att organisationerna publicerar årsredovisningar och annan 

finansiell information på respektive hemsida.179 

- Nuvarande ordning för fördelning av ersättning framstår som noggrann och rättvis 

även om organisationerna använder sig av olika fördelningssystem. De olika 

systemen, till exempel fördelning baserat på faktiskt nyttjande eller fördelning 

baserat på statistiska underlag, ansågs väl utarbetade och anpassade efter respektive 

verkstyp.180 

- Utländska upphovsmäns intressen tillvaratas på ett tillfredställande sätt tack vare 

långtgående gränsöverskridande samarbeten med systerorganisationer i andra 

länder.181 

- De skyddsregler som finns, framför allt för utanförstående upphovsmän, är 

tillräckliga och behöver inte kompletteras. Här avses rätten för upphovsmän att 

meddela förbud mot användning av sitt verk samt rätten att begära individuellt 

ersättning. Inget tyder heller på att upphovsmän nekas medlemskap eller anslutning 

till de upphovsrättsliga organisationerna inom respektive område. I utredningen 

föreslogs ett krav på offentliggörande när ett avtal som avses få avtalslicensverkan 

ingåtts för att utanförstående upphovsmän skall få kännedom om avtalet och kunna 

göra sin rätt gällande. Regeringen ansåg dock att ett sådant krav inte var nödvändigt 

tack vare organisationernas aktiva arbete med att söka upp ersättningsberättigade 

upphovsmän.182 

                                                
177 SOU 2010:24 s. 226. 
178 SOU 2010:24 s. 229 och Prop. 2012/13:141 s. 26. 
179 SOU 2010:24 s. 227 f. 
180 SOU 2010:24 s. 227 och Prop. 2012/13:141 s. 26. 
181 SOU 2010:24 s. 228 och Prop. 2012/13:141 s. 27. 
182 Prop. 2012/13:141 s. 27 f.  
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- Det noterades också att den harmonisering som sker på europeisk nivå kan komma 

att påverka reglering på området avseende de upphovsrättsliga organisationerna. 

Eventuella ändringar bör dock ske först när ett färdigt EU-direktiv kan 

presenteras.183 Se vidare i avsnitt 5 om den europeiska utvecklingen på området. 

Regeringen konstaterade vidare att de svenska reglerna om avtalslicenser är 

förenliga med internationell upphovsrätt och att de föreslagna ändringarna och 

införandet av nya avtalslicenser inte hindras av bestämmelser på europeisk eller 

internationell nivå. 184  Som tidigare nämnts så undantogs avtalslicenser vid 

införlivandet av Infosoc-direktivet på så sätt att det inte ansågs utgöra en 

inskränkning i upphovsrätten utan bara ett sätt att klarera rättigheter på.185 

Avtalslicenskonstruktionen påverkas således inte av direktivet vilket innebär att 

inte heller trestegsregeln i BK, TRIPs-avtalet och EU-rätten är relevant i 

förhållande till avtalslicenser. Någon formell prövning av trestegsregeln behöver 

därmed inte göras.186 

Regeringen konstaterade, i likhet med utredningen, att det fanns anledning att 

utvidga avtalslicenserna i det svenska rättssystemet. Anledningarna går bland 

annat att finna i den snabba tekniska utvecklingen som skett senaste decennierna 

vilket har gett möjlighet att utnyttja upphovsrättsligt skyddat material på nya sätt 

och i en betydligt större omfattning än tidigare. Lagändringarna ansågs 

nödvändiga för att alla parter skall kunna tillgodogöra sig de fördelar som 

tekniska och kreativa framsteg ger, oavsett om det gäller utnyttjandet av verk, 

möjligheten till ersättning för utnyttjanden eller allmänhetens möjligheter till ett 

rikt kulturarv.187 Lagändringarna omfattade flera olika avtalslicenser, bland annat 

avtalslicens för myndigheter, företag och organisationer m.fl. (42 b § URL) och 

avtalslicens för vissa arkiv och bibliotek (42 d § URL). Här kommer enbart 

ändringar som påverkar avtalslicens för radio- och tv-företag att behandlas. 

3.4.3 Allmänna ändringar 
Inledningsvis skall en ändring i 42 a § URL kommenteras något. 42 a § URL 

innehåller som sagt gemensamma bestämmelser för samtliga avtalslicenser. De 

flesta rekvisiten behandlas ovan i avsnitt 3.2.3. Tidigare krävdes för att 
                                                
183 Prop. 2012/13:141 s. 28. 
184 Prop. 2012/13:141 s. 29. 
185 Jfr stycke 18 i ingressen till Infosoc-direktivet samt Prop. 2004/05:110 s. 245. 
186 Prop. 2012/13:141 s. 29. 
187 Prop. 2012/13:141 s. 29 f. 
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avtalslicens skulle gälla att det kollektiva avtalet ingåtts med en organisation som 

företrädde ett flertal svenska upphovsmän på området, ett rekvisit som funnits 

ända sedan den första avtalslicensbestämmelsen infördes i URL.188 Vid införandet 

av Infosoc-direktivet konstaterade man att ett sådant rekvisit bör ses över men att 

frågan inte kunde behandlas inom ramen för det lagstiftningsprojekt som 

direktivet föranledde.189 Anledningen till översynen av rekvisitet var att Danmark, 

som tidigare hade motsvarande rekvisit, ändrat detta efter att Europeiska 

kommissionen påtalat att bestämmelsen stred mot dåvarande EG-fördragets 

förbud mot diskriminering. Sedan dess har både Norge och Finland genomfört 

liknande ändringar i respektive lagstiftning. Med den bakgrunden framstod det 

som klart att Sverige också skulle ändra detta rekvisit varför upphovsrättsliga 

organisationer, för att vara behöriga att ingå avtal med avtalslicensverkan, numer 

skall företräda ett flertal upphovsmän till i Sverige använda verk på området.190 

Ändringen innebär att upphovsmännens nationalitet inte längre har någon 

betydelse utan organisationerna måste istället företräda tillräcklig många 

upphovsmän till verk på det aktuella området och vilka används i Sverige.191 

3.4.4 Utvidgad avtalslicens för radio- och tv-företag 
Som tidigare nämnts regleras avtalslicens för utsändning av radio- och tv-företag i 

42 e § URL. Avtalslicenskonstruktionen har varit enormt viktigt för just radio- 

och tv-företag eftersom deras produktioner ofta berör ett stort antal 

rättighetsinnehavare till en mängd olika verk. Att klarera rättigheterna individuellt 

skulle vara enormt tidskrävande och opraktiskt såväl för utnyttjarna som för 

upphovsmännen och övriga rättighetsinnehavare. Motsvarande regler om 

utsändning finns i både Danmark (§ 30 DaURL), Finland (25 f § FiURL) och 

Norge (§ 30 NoURL). Liksom de svenska reglerna innan lagändringen är de 

begränsade till just utsändning av verk och omfattar inte heller sceniska verk eller 

filmverk. Även vissa närstående rättigheter som tillkommer utövande konstnärer 

eller framställare av ljud- eller bildupptagningar undantas i samtliga nordiska 

länder.192 Utsändning på ordinarie sändningstid, så kallad push-teknik, är dock 

                                                
188 SOU 2010:24 s. 189. 
189 Prop. 2004/05:110 s. 256 f.  
190 Prop. 2012/13:141 s. 32. 
191 Prop. 2012/13:141 s. 78 f. 
192 Prop. 2012/13:141 s. 47 och SOU 2010:24 s. 262. 
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inte längre det enda sättet för radio- och tv-företagen att tillhandahålla deras 

programutbud. Teknikutvecklingen har inneburit ökade möjligheter att 

tillhandahålla program på begäran genom strömmade tjänster som använder så 

kallad pull-teknik. Sådana tjänster rubriceras även ofta som on demand-tjänster. 

Efterfrågan från allmänheten avseende sådana tillgängliggöranden har ökat 

lavinartat under de senaste åren och framstår idag som en självklar del i radio- och 

tv-företagens verksamhet.193 Antalet publicerade program på internet av de större 

aktörerna194 uppgick 2013 till 116 000, en ökning med 24 % från året innan och i 

Sverige konsumerades via dessa aktörer totalt 129 349 547 timmar strömmat 

material under 2013, en ökning med 41 % från året innan.195 Eftersom samma 

svårigheter avseende rättighetsklareringen uppstår även vid tillgängliggörande på 

begäran, samt det faktum att radio- och tv-företag avstår att tillgängliggöra 

material på grund av detta, ansåg regeringen att avtalslicensen behövde 

utvidgas.196 

Överföring på begäran omfattas 

Utredningen föreslog att avtalslicensen i 42 e § URL skulle utvidgas för att 

omfatta alla former av överföring till allmänheten. Begreppet återfinns i 2 § 3 st  

1 p URL och innefattar såväl utsändningar som tillgängliggöranden på begäran. 

Fördelar såsom likformig terminologi i URL framfördes som argument för 

ändringen. 197  Som tidigare nämnts infördes begreppet i samband med 

implementerandet av Infosoc-direktivet och omfattar samtliga distansöverföringar 

av verk, på såväl trådbunden som trådlös väg och med alla typer av tekniker.198 En 

ändring till att omfatta samtliga former av överföring till allmänheten skulle 

innebära att bestämmelsen skulle få ett vidare tillämpningsområde än vad som 

egentligen efterfrågades. Även om utredningen inte fann några problem med detta 

så ansåg regeringen att det saknades skäl för en sådan utvidgning och beslutade 

istället att avtalslicensen enbart skulle utvidgas för att omfatta överföringar på 

                                                
193 Prop. 2012/13:141 s. 48. 
194 SVT, TV4, Modern Times Group (MTG) och SBS Discovery. 
195 MMS Webb-TV årsrapport 2013 s. 4, tillgänglig på http://www.mms.se/wp-
content/uploads/_dokument/rapporter/webbrapporter/ar/2013/MMS%20%C3%A5rsrapport%2020
13.pdf (hämtad 2014-02-15). 
196 Prop. 2012/13:141 s. 48. 
197 SOU 2010:24 s. 266 f. 
198 Prop. 2004/04:110 s. 69. 
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begäran av enskilda, under förutsättning av verket ingår i ett radio- eller tv-

program som företaget sänder ut.  

För att bestämmelsen skulle få efterfrågad effekt infördes även en rätt att 

framställa sådana exemplar som är nödvändiga för att en överföring på begäran 

skall kunna ske. Exemplarframställning faller under upphovsmannens ensamrätt 

enligt 2 § URL varför ett undantag behövde införas i avtalslicensen. Tidigare har 

nämligen enbart undantag funnits för ett radio- eller tv-företag att i samband med 

utsändning av verk framställa exemplar på en anordning som verket kan återges 

genom, så kallad efemär upptagning (se 26 e § URL). 199  Sådan 

exemplarframställning sker dels i syfte att först kunna producera och spela in ett 

program för att sedan sända programmet vid ett senare tillfälle, dels för att kunna 

sända repriser av programmet.200 

Nya verkstyper 

Avtalslicensen i 42 e § URL ändrades också avseende vilka verkstyper som skall 

omfattas. Tidigare omfattades enbart utgivna litterära och musikaliska verk samt 

offentliggjorda konstverk. Enligt 8 § 2 st URL anses ett verk utgivet när 

”exemplar därav med upphovsmannens samtycke förts i handeln eller eljest blivit 

spridda till allmänheten”. Lydelsen begränsade möjligheten att träffa kollektiva 

avtal med avtalslicensverkan avseende många verk, till exempel verk som görs 

tillgängliga via internet eftersom dessa inte anses vara utgivna i lagens mening. 

Eftersom andelen verk som inte ges ut i fysisk form antas öka i framtiden ansåg 

utredningen, vilkens uppfattning regeringen senare delade, att avtalslicensen skall 

omfatta offentliggjorda litterära och musikaliska verk samt offentliggjorda 

konstverk. Enligt 8 § 1 st URL anses ett verk offentliggjort när ”det lovligen 

gjorts tillgängligt för allmänheten” vilket breddar avtalslicensens 

tillämpningsområde att även omfatta verk som inte getts ut i fysisk form.201 

Nya rättssubjekt 

Vid införandet av den första avtalslicensen för radio- och tv-företag, i dåvarande 

22 § URL, ansågs bestämmelsen endast gälla till förmån för SR. Anledningen 

                                                
199 Prop. 2012/13:141 s. 49, 81. 
200 Levin (2011) s. 212 och Olsson (2009a) s. 180. 
201 Prop. 2012/13:141 s. 49 f. 
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härtill var att det i princip bara fanns ett radio- och tv-företag. I förarbetena 

lämnades dock en öppning att bestämmelserna om avtalslicens kan bli tillämpliga 

även på andra företag som kan inta en liknande ställning i framtiden. Sådana 

företag skulle då behöva tillstånd från regeringen.202 Denna ordning har sedan 

fortlevt fram till aktuella lagändringar och de företag som tidigare hade tillstånd 

var SR, SVT, Utbildningsradion (UR) och TV4.203 Avtalslicensen i 42 e § URL 

var den enda bestämmelse som fortfarande innehöll regler om godkännande av 

regeringen för utnyttjande av avtalslicens. Vid införandet av avtalslicensen 

avseende återanvändning av verk i 42 g § URL togs frågan om en sådan 

godkännandeordning upp. Där erinrades att lagstiftningen skall utformas så 

generellt som möjligt. Således ansågs det inte lämpligt att ange vissa bestämda 

radio- och tv-företag. Inte heller ansågs särskilt beslut från regeringen vara en bra 

lösning. En liknande lösning för motsvarande bestämmelse i Norge, där 

avtalslicensen kan nyttjas av företag som har tillstånd till radio- och tv-

sändningar, avvisades också eftersom frågan blir beroende av radio- och tv-lagen 

(2010:696) som bygger på andra grunder än upphovsrättslagstiftningen. Istället 

beslutades en motsvarande ordning som i Finland där avtalslicensbestämmelsen 

gäller till förmån för samtliga radio- och tv-företag, såväl svenska som utländska, 

dock under förutsättning att övriga rekvisit, såsom representativitet, är 

uppfyllda.204 Vid ändring av avtalslicensen i 42 e § URL fördes ett liknande 

resonemang och regeringen kom sedan fram till att tillståndskravet inte fyllde 

någon funktion. Dels eftersom antalet tillståndsansökningar var relativt litet, dels 

eftersom ett ökat antal radio- och tv-företag som sluter kollektiva avtal med stöd 

av avtalslicensen är positivt för rättighetsklareringen mellan marknadens parter. 

Med den bakgrunden avskaffades alltså tillståndskravet och avtalslicensen gäller 

nu för samtliga radio- och tv-företag.205 

3.4.5 En ny generell avtalslicens 
Under Upphovsrättsutredningen tillkom genom Dir. 2009:65 ytterligare frågor 

som utredningen skulle ta ställning till, bland annat möjligheten att införa en 

generell avtalslicens i Sverige. Eftersom avtalslicenskonstruktionen visat sig vara 

                                                
202 Prop. 1960:17 s. 153. 
203 Prop. 2012/13:141 s. 50. 
204 Ds 2008:15 s. 36 ff. 
205 Prop. 2012/13:141 s. 50 f. 
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ett välfungerande och praktiskt sätt att klarera rättigheter vid utnyttjande av stora 

mängder skyddade verk har antalet avtalslicenser gradvis ökat. Det framställs 

också successivt krav på att införa nya eller utöka redan befintliga avtalslicenser 

för att omfatta fler typer av utnyttjanden. En ordning där avtalslicenserna gäller 

specifika områden och omfattar vissa specifika typer av verk ger effekten att 

kontinuerliga lagändringar måste ske för att kunna anpassa och utöka 

avtalslicenserna. Det ger i sin tur en relativt stelbent konstruktion och kan 

innebära onödiga begränsningar i licensieringsmöjligheterna, vilket ofta är till 

nackdel för samtliga parter, såväl upphovsmän och andra rättighetsinnehavare 

som användare. Ett önskat användande av verk riskerar alltså att utebli. Mot 

bakgrund av ovanstående beslutades att införa en ny generell avtalslicens i URL 

för att ge parterna flexibilitet att avtala om rättigheter på nya användningsområden 

som inte omfattas av de situationsspecifika avtalslicenserna. Den generella 

avtalslicensen stadgas i 42 h § URL.206 

En dansk förlaga 

Det nordiska samarbetet på området för upphovsrätt är, som nämnts tidigare, 

långtgående och bygger i mångt och mycket på samma grund. När det kommer till 

avtalslicenser så följer de nordiska länderna även där samma spår men vissa 

skillnader finns. Danmark var först med att införa en generell avtalslicens, vilket 

skedde den 1 juli 2008. Avtalslicensen återfinns i § 50 Stk. 2 DaURL.207 En del av 

den svenska Upphovsrättsutredningens uppdrag var att redovisa erfarenheter om 

hur den generella avtalslicensen fungerat i Danmark.208 Utredningen presenterade 

positiva uppgifter som visade på att omfattande avtal tillkommit relativt snart inpå 

införandet av den generella avtalslicensen och att förtroendet för systemet som 

helhet är stort.209 Den svenska generella avtalslicensen har många likheter med 

den danska. Även i Norge och Finland har det inletts en översyn av respektive 

lands upphovsrättslag vari frågan om införande av en generell avtalslicens skall 

behandlas.210 Till dags dato har ingenting ännu publicerats i frågan. 

                                                
206 Prop. 2012/13:141 s. 53 f. och SOU 2010:24 s. 279 f. 
207 SOU 2010:24 s. 274. 
208 SOU 2010:24 s. 276. 
209 SOU 2010:24 s. 281. 
210 SOU 2010:24 s. 274. 
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Same same but different… 

Syftet med den generella avtalslicensen i 42 h § URL överensstämmer med det för 

de specifika avtalslicenserna. Det rör sig således om kollektiva avtal mellan 

användare och upphovsrättslig organisation, ett avtal som också får verkan för 

tredje man, det vill säga de utanförstående upphovsmännen. En sådan ordning 

innebär alltså ett avsteg från allmänna avtalsrättsliga principer men accepteras 

dels på grund av att erforderliga skyddsregler finns, dels eftersom de 

utanförstående upphovsmännen typiskt sätt gynnas av att deras verk utnyttjas, inte 

minst genom den ersättning som utgår. De utanförstående upphovsmännens 

intressen sammanfaller på denna punkt oftast med de anslutna upphovsmännens. 

De specifika avtalslicenserna har uppkommit eftersom lagstiftaren identifierat 

typsituationer där det finns behov av att utnyttja en stor, oidentifierad mängd verk 

inom ett visst område eller kategori och där individuella avtal inte är en möjlig 

lösning. Vid införandet av den generella avtalslicensen angavs att den bör 

utformas så att bedömningen sker utifrån samma principer som för de särskilda 

avtalslicenserna.211 De generella förutsättningarna i 42 a § URL skall även vara 

uppfyllda för att den generella avtalslicensen skall kunna användas.  

En fråga som uppkom i samband med införandet var hur den generella 

avtalslicensen förhåller sig till de specifika avtalslicenserna. Erfarenheterna från 

de specifika avtalslicenserna var goda och systemet ansågs välfungerande varför 

det inte var aktuellt att den generella avtalslicensen skulle ersätta de specifika utan 

snarare komplettera dessa.212 Avtalslicensen är således bara generell på så sätt att 

den inte anger vilka typer av verk eller vilket område som omfattas av 

utnyttjandet. Den generella avtalslicensen är reserverad för situationer där det 

objektivt sett inte är praktiskt möjligt för en användare att träffa individuella avtal. 

Om individuella avtal kan träffas kan avtalslicensen dock inte användas i rent 

förenklingssyfte. En förutsättning för att kunna använda den generella 

avtalslicensen är att det utnyttjandet som avtalet gäller inte kan åstadkommas om 

inte avtalet ges avtalslicensverkan. Användarens behov behöver således omfatta i 

princip alla verk på ett visst område men att det är praktiskt omöjligt att på 

förhand veta exakt vilka verk som kommer att användas.213 Bedömningen om 

                                                
211 Prop. 2012/13:141 s. 54 f. 
212 SOU 2010:24 s. 279 f. och Prop. 2012/13:141 s. 54. 
213 Prop. 2012/13:141 s. 55, 84. 
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avtalslicensen utgör en förutsättning för själva utnyttjandet skall göras för varje 

enskild verkstyp som omfattas av avtalet. Avtalslicensen kanske bara utgör en 

förutsättning för utnyttjandet av litterära verk men inte av musikaliska verk. 

Bedömningen skall även ske för vart och ett av de typer av utnyttjanden som kan 

komma att aktualiseras. Även här kanske avtalslicensen bara utgör en 

förutsättning för utnyttjandet vid överföring till allmänheten men inte vid 

exemplarframställning. I exemplet ovan så kan ett sådant avtal därför bara få 

avtalslicensverkan avseende överföringar till allmänheten vari litterära verk 

används.214 

En likhet mellan den generella och de specifika avtalslicenserna är förhållandet 

för utanförstående upphovsmän. Den generella avtalslicensen stipulerar således att 

utanförstående upphovsmän skall behandlas lika gentemot upphovsmän som 

företräds av organisationen i fråga om till exempel ersättning för utnyttjandet. 

Utanförstående upphovsmän har därmed också rätt att kräva individuell 

ersättning. Motsvarande skyddsregler som finns för de specifika avtalslicenserna 

finns även för den generella avtalslicensen och ger alltså en upphovsman rätt att 

meddela förbud hos någon av avtalsparterna mot användandet av dennes verk. Ett 

sådant förbud måste preciseras genom att ange vilket eller vilka verk samt vilket 

eller vilka typer av förfoganden som avses. Den generella avtalslicensen är inte 

heller tillämplig om det finns ”särskild anledning att anta att upphovsmannen 

motsätter sig förfogandet”.215  

Den generella avtalslicensen är även tillämplig på de till upphovsrätten närstående 

rättigheterna. Utredningen presenterade ett förslag där samtliga närstående 

rättigheter vilka omfattades av de dåvarande specifika avtalslicensbestämmelserna 

också skulle omfattas av den generella avtalslicensen. Det innefattade då de 

närstående rättigheterna för utövande konstnärer (45 § URL), framställare av 

upptagningar av ljud eller rörliga bilder (46 § URL), framställare av kataloger 

med mera (49 § URL) och framställare av fotografiska bilder (49 a § URL). I och 

med att det infördes en ny avtalslicens för återanvändning av verk i 42 g § URL 

efter utredningens förslag och vilken även omfattar radio- och tv-företagens 

signalrätt (48 § URL) beslutade regeringen att den generella avtalslicensen skall 

                                                
214 Prop. 2012/13:141 s. 84 f. 
215 Prop. 2012/13:141 s. 57 f. 
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omfatta samtliga rättigheter som kan ingå i ett kollektivt avtal med stöd av de 

nuvarande avtalslicenserna.216 

Den generella avtalslicensen kan ge användaren rätt till exemplarframställning 

och/eller tillgängliggörande för allmänheten. Likt andra avtalslicenser så krävs att 

det utnyttjade verket skall vara offentliggjort enligt 8 § URL samt att avtalet 

endast avser ett avgränsat användningsområde, till exempel för en viss 

verksamhet eller i ett visst syfte.  

Typsituationer 

Till skillnad från de specifika avtalslicenserna har den generella avtalslicensen 

inte ett i lagen definierat användningsområde. Det är således upp till parterna 

själva att definiera exakt vad avtalslicensen skall omfatta.217 På det viset kan 

avtalslicensen möta ett förändrat behov på områdena för de specifika 

avtalslicenserna men även nya behov på tidigare oreglerade områden.218 Eftersom 

bestämmelsen ännu inte har tillämpats i Sverige är svårt att ge en exakt 

beskrivning av i vilka sammanhang avtalslicensen tillämpas. Nedan följer dock 

några exempel baserat på lagstiftarens intentioner, remissvar från upphovsrättsliga 

organisationer samt erfarenheter från Danmark. 

Den generella avtalslicensen kan användas i samband med digitalisering och 

tillgängliggörande av verk av kulturarvsinstitutioner såsom arkiv, bibliotek och 

museer. Kungliga Biblioteket (KB) framförde att en generell avtalslicens innebär 

stora möjligheter att ta in privata aktörer i sådana projekt och på så vis lösa den 

finansieringsproblematik som finns.219 Vidare kan den generella avtalslicensen 

användas för att utnyttja herrelösa verk220 på ett visst område.221  

                                                
216 SOU 2010:24 s. 285 och Prop. 2012/13:141 s. 58 f. 
217 SOU 2010:24 s. 282. 
218 Prop. 2012/13:141 s. 57. 
219 Prop. 2012/13:141 s. 57 och SOU 2010:24 s. 277. 
220 Herrelösa verk (eng. orphan works), även benämnt föräldralösa verk eller anonyma verk, avser 
verk vars upphovsmän eller rättighetshavare är okända eller inte går att finna, Ds 2013:63 s. 19. 
221 Prop. 2012/13:141 s. 57. Den generella avtalslicensen kan dock inte användas enbart för 
herrelösa verk eftersom avtalet måste omfatta verk vars upphovsmän företräds av organisationen 
med vilken avtalet ingås men om det utöver dessa verk finns herrelösa verk på området så kan dem 
omfattas av avtalslicensen. Just nu pågår arbete med att implementera Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2012/28/EU av den 25 oktober 2012 om viss tillåten användning av anonyma verk. 
Direktivet föreskriver en inskränkning i upphovsrätten som gör det möjligt för 
kulturarvsinstitutioner att digitalisera herrelösa verk i sina samlingar och göra dem tillgängliga för 
allmänheten. Förslag till genomförande av direktivet i Sverige har presenterats i Ds 2013:63. 
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För radio- och tv-företagens vidkommande kan den generella avtalslicensen 

användas i samband med tidsförskjuten uppspelning av tv-program. 

Tidsförskjuten uppspelning innebär att enskilda kan starta och stoppa en pågående 

utsändning av tv-program när de själva vill. Ett sådant avtal ingicks i Danmark 

mellan ett antal kabelleverantörer och upphovsrättsliga organisationerna Copydan 

Kabel-Tv, UBOD, KODA och NCB.222 

Den generella avtalslicensen har snabbt börjat användas av marknadens aktörer. 

Först ut var företaget Magine som har tecknat avtal med Copyswede om en så 

kallad omstartsfunktion för SVT:s kanaler. Omstartsfunktionen ger tittaren 

möjlighet att starta om en pågående utsändning av ett program från början under 

tiden som utsändningen pågår.223 

3.4.6 Kommentar 
Här kommer inledningsvis att framföras några korta kommentarer om vissa av 

lagändringarnas effekt ur ett allmänt perspektiv medan lagändringarnas påverkan 

på enskilda parter kommenteras mer ingående i avsnitt 4.  

Utredningen konstaterar att upphovsrättsorganisationerna är välfungerande och 

har lämpliga system för att inkassera och fördela ersättning samt rapportera 

användandet till sina medlemmar. Utredningens slutsatser bygger dock nästan 

uteslutande på uppgifter från organisationerna själva, något som utredaren själv 

inte anser vara ett problem. Utredningen konstaterar vidare att organisationernas 

administrativa kostnader är på en rimlig nivå i relation till vad som krävs för att 

utföra uppgifterna. Konstaterandet sker utan någon egentlig motivering samtidigt 

som utredaren påpekar att det är svårt att jämföra organisationerna eftersom 

kostnaderna tas ut och uttrycks på olika sätt. Här kan diskuteras om det finns en 

risk att organisationerna i samband med utredningen lämnade uppgifter som 

presenterade en så positiv bild som möjligt av organisationen, där till exempel de 

administrativa kostnaderna redovisades så lågt som möjligt och där man 

undanhöll eventuell information om fördelningssystemens funktionalitet i syfte att 

undvika en strängare reglering på området. Oavsett finns det anledning att 

ifrågasätta den något godtrogna inställning som utredaren uppvisar. Även om en 

                                                
222 SOU 2010:24 s. 275. 
223  http://www.copyswede.se/2014/01/omstart-av-svts-kanaler-fran-valfri-enhet-mojlig-tack-vare-
nytt-avtal/ (hämtad 2014-02-19). 



 

  64 

sådan inställning inte kan antas få någon stor effekt i aktuellt hänseende så kan 

liknande förfaringssätt i framtida utredningar få betydligt större konsekvenser. 

Självklart är det positivt att ta in åsikter från parter som påverkas av ett visst 

lagförslag men sådan information måste granskas kritiskt eftersom informationen 

kommer från aktörer som ofta bedriver verksamhet i vinstsyfte och som påverkas 

av olika yttre och inre faktorer. 

Det faktum att det inte finns någon reglering för inkassering och fördelning av 

ersättning till upphovsmän och andra rättighetshavare har fått den effekten att 

olika upphovsrättsliga organisationer använder olika fördelningssystem. Å ena 

sidan kan en sådan lösning vara positiv eftersom organisationerna får möjlighet att 

utveckla och anpassa sina fördelningssystem för till exempel en viss verkstyp. Å 

andra sidan kan olika fördelningssystem leda till oklarhet för upphovsmännen 

som kan få svårt att härleda varifrån ersättningen kommer och vilka avdrag som 

skett. Problemet aktualiseras framförallt om en upphovsman är medlem i flera 

organisationer. En reglering där alla organisationer har samma fördelningssystem 

riskerar dock att skapa en väldigt odynamisk situation där organisationerna är 

låsta vid ett visst förfarande, något som riskerar att medföra förhöjda 

administrationskostnader. Frågan är om inte fördelarna med en oreglerad situation 

överväger nackdelarna. 

Det framstår som ett rimligt antagande att avtalslicensen kommer att vara fortsatt 

viktig för radio- och tv-företag i framtiden. Utvidgningen av avtalslicenserna 

tyder på stort förtroende för rättsfiguren från såväl lagstiftare som upphovsmän, 

rättighetsutnyttjare och upphovsrättsorganisationer. Vidare öppnar utvidgningen 

för en fortsatt potentiell ökning av innovativa tjänster där tillgängliggöranden på 

internet genom strömmade tjänster med största sannolikhet kommer att få en 

central roll. En fortsatt ökning av strömmade tjänster kommer sannolikt även att 

få en effekt genom minskad illegal nedladdning av upphovsrättsligt skyddat 

material eftersom statistiken visar på en korrelation mellan företeelserna.224 En 

sådan utveckling grundar sig självklart även i andra faktorer såsom en ökad 

teknisk användarvänlighet bland de legala strömmade tjänsterna och alltmer 

strikta sanktioner mot upphovsrättsintrång som sker vid illegal nedladdning.  

                                                
224 http://www.svt.se/nyheter/sverige/strommande-film-okar-nar-nedladdning-minskar (hämtad 
2014-04-15). 
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4 Effekter på marknaden 

4.1 Inledning 
Gemensamt för alla lagändringar som sker är de får effekter på marknaden i stort 

och att de påverkar marknadens olika parter. Effekterna på marknaden kan vara 

stora eller små, precis som de kan få liten eller stor påverkan på marknadens 

parter. I avsnittet behandlas de förväntande effekterna som lagstiftaren förutspått 

samt eventuella faktiska effekter som uppkommit efter ändringarna trädde i kraft. 

Ett betänkande från lagstiftaren skall innehålla kostnadsberäkningar och 

konsekvensbeskrivningar avseende det förslag som lämnas vilket framgår av 14-

16 §§ i kommittéförordningen (1998:1474). 

4.2 Påverkan på upphovsmän och andra rättighetshavare 

4.2.1 Förväntade effekter 
Överlag förebådar både utredningen och regeringen att lagändringarna kommer få 

positiva effekter inom såväl privat som offentlig sektor. Utvidgningen av 

avtalslicenser för radio- och tv-företag i 42 e § URL samt den generella 

avtalslicensen i 42 h § URL medför att parterna nu kan avtala om nyttjanden som 

inte tidigare var möjliga. Därmed antas nyttjandet av upphovsrättsligt skyddade 

verk öka, något som är positivt för upphovsmän och andra rättighetshavare 

eftersom deras intäkter ökar. Den ökade användningen av upphovsrättsligt 

skyddade verk förklaras med att ändringarna enbart innebär förenklingar jämfört 

med tidigare ordning. Ett tv-företag kan undvika att behöva ingå en stor mängd 

individuella avtal och på så vis undvika höga administrativa kostnader och risken 

att inte få en heltäckande rättighetsklarering. Regeringen betonar också att det inte 

rör sig om en tvångsordning utan enbart en utökad möjlighet att ingå avtal med 

avtalslicensverkan. Ändringarna som sådana innebär därför inte några ökade 

kostnader för någon part eftersom parterna kan välja att istället ingå individuella 

avtal.225 Den generella avtalslicensen antas även stärka de befintliga specifika 

                                                
225 Prop. 2012/13:141 s. 72 f. 
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avtalslicenserna genom att komplettera dessa och göra dem mer användbara för 

alla parter.226  

4.2.2 Kommentar 
Hur kan då ändringarna påverka upphovsmän och andra rättighetshavare i ett mer 

praktiskt perspektiv? Till att börja med finns en möjlighet till förenklad 

rättighetsklarering för utländska upphovsmän. Att upphovsrättsliga organisationer 

såsom Copyswede uppnår kravet på representativitet genom att företräda ett flertal 

upphovsmän till i Sverige använda verk på området istället för svenska 

upphovsmän gör det enklare för utländska upphovsmän att omfattas avtalslicenser 

som tecknas i Sverige. På så vis får även utländska upphovsmän ta del av de 

fördelar som avtalslicenskonstruktionen medför. Med tanke på den omfattande 

gränsöverskridande spridning som finns inom till exempel musikindustrin så får 

ändringen anses vara efterlängtad. 

Att avtalslicensen i 42 e § URL numera även omfattar överföring på begäran till 

enskilda får ses som ett naturligt steg för att följa den tekniska utvecklingen på 

området. Användandet av streaming-tjänster har ökat kraftigt de senaste åren och 

nya sätt att tillgängliggöra verk för allmänheten på en plats och vid en tid som de 

själva väljer har tillkommit. Att en sådan utveckling kommer att fortsätta är 

mycket troligt. Inom musikbranschen stod strömmade musiktjänster, såsom 

Spotify och WiMP, för 71 % av den totala försäljningen under 2013, en ökning 

med 30 % från föregående år. Ser man enbart till den digitala försäljningen 

kommer hela 91 % av försäljningen från strömmade musiktjänster.227 Som nämnts 

ovan så ökar även användandet av strömmade tv-tjänster, webb-tv, där antalet 

strömmade timmar ökade med 41 % under 2013. Ett teknikneutralt begrepp som 

överföring på begäran borgar även för att bestämmelsen skall kunna tillämpas 

under lång tid utan att behöva anpassas, något som minimerar de kostnader som 

uppkommer i samband med politiskt och lagtekniskt utredningsarbete och ökar 

även bestämmelsernas förutsebarhet. Ändringarna får således anses gynna 

samhället i stort. För upphovsmännens del innebär utvidgningen att deras verk 

kan göras tillgängliga på fler sätt än tidigare, något som har potential att öka 
                                                
226 SOU 2010:24 s. 300. 
227 Grammofonleverantörernas förenings statistik över musikförsäljningen i Sverige 2013, 
Pressmeddelande 2014-01-26, http://www.ifpi.se/wp-content/uploads/GLF-försäljningsstatistik-
GLF-helåret-2013.pdf (hämtad 2014-03-07). 
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utnyttjandet av verken hos den enskilde slutanvändaren. Ett ökat utnyttjande leder 

till ökade intäkter för upphovsmän och andra rättighetshavare. Utredningen 

konstaterar dock att utvidgningen av avtalslicenser i princip kan innebära vissa 

kostnadsökningar för den enskilde slutanvändaren, se vidare i avsnitt 4.3.2. 

Det faktum att avtalslicensen i 42 e § URL utökas för att omfatta offentliggjorda 

litterära och musikaliska verk istället för enbart utgivna sådana påverkar 

upphovsmän och andra rättighetshavare på så sätt att fler av deras verk kan 

omfattas av avtalslicensen. Många verk tillgängliggörs idag enbart på internet och 

ges inte ut i fysiska exemplar och kan därför inte anses utgivna enligt 8 § URL.228 

Det kan till exempel röra sig om tidningsartiklar publicerade i en internetbaserad 

tidning eller bonusspår till musikalbum som endast görs tillgängliga på artistens 

hemsida eller genom strömmade musiktjänster.229 Att sådana typer av verk kan 

omfattas av avtalslicensen ger ökade möjligheter till spridning av verken vilket i 

sin tur leder till ökade intäkter hos upphovsmännen. Ytterligare en möjlig effekt 

av ändringen är att mindre etablerade upphovsmän påverkas positivt. Inom 

framför allt musikbranschen använder artister och låtskrivare internet som en 

språngbräda för att nå ut till en potentiell publik och potentiella investerare i form 

av skivbolag och skivproducenter med flera. Lagändringen ger sådana artister dels 

ökade möjligheter att få betalt för utnyttjanden av deras verk, dels ökade 

möjligheter till spridning av deras verk eftersom rättighetsutnyttjare på ett enklare 

sätt kan använda verken. 

4.3 Påverkan på rättighetsutnyttjare 

4.3.1 Förväntade effekter 
Med rättighetsutnyttjare avses här enskilda eller företag som utnyttjar 

upphovsrättsligt skyddade verk mot ersättning, antingen genom kollektiva avtal 

med avtalslicensverkan eller genom individuella avtal. Utredningen och 

regeringen konstaterade att lagändringarna medför positiva effekter för 

rättighetsutnyttjare på samma sätt som för upphovsmän genom möjligheter till 

utnyttjande av verk på nya områden som annars inte skulle kunna ske samt ökat 

                                                
228 SOU 2010:24 s. 268. 
229 Som exempel kan anföras Spotify Sessions, diverse akustiska liveframträdanden från olika 
artister som sedan enbart tillgängliggörs via den strömmade musiktjänst som Spotify erbjuder.  
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utnyttjande av verk på områdena för de specifika avtalslicenserna.230 Således kan 

till exempel radio- och tv-företag få tillgång till fler verk än tidigare och på så vis 

erbjuda sina kunder ett ökat utbud. Ett ökat utnyttjande av verk leder såklart till 

ökade kostnader för radio- och tv-företag i form av ersättningar till verkens 

upphovsmän, men ett ökat utbud kan också antas utvidga företagets kundkrets och 

på sikt öka företagets intäkter. 

4.3.2 Kommentar 
Som nämnts ovan konstaterade utredningen att lagändringarna kan innebära 

kostnadsökningar för den enskilde slutanvändaren. Utredaren menar dock att 

utvidgningen av avtalslicenserna får vägas mot alternativet att ingå individuella 

avtal med alla berörda rättighetsinnehavare och konstaterar vidare att de utvidgade 

avtalslicenserna har ett stort värde för enskilda i och med nya och förenklade 

möjligheter att ta del av upphovsrättsligt skyddade verk, något som medför en 

värdeökning för samtliga parter och även främjar nyskapande på upphovsrättens 

område. 231  Jag instämmer i slutsatsen att lagändringarna kan leda till 

kostnadsökningar för enskilda slutanvändare, kanske framför allt inom radio- och 

tv-branschen. Radio- och tv-företagen kommer att kunna erbjuda sina kunder ett 

ökat utbud i form av nya verk som inte kunnat erbjudas tidigare och nya sätt att 

tillgängliggöra verken för kunderna, vilket leder till att de kan ta mer betalt för 

sina tjänster i form av ökade abonnemangs- eller månadsavgifter, engångsavgifter 

och inträdesavgifter.  

Det bör dock återigen noteras att lagändringarna endast innebär en möjlighet, inte 

ett tvång, för till exempel radio- och tv-företag att utöka deras erbjudande 

gentemot slutanvändarna och på så vis kunna öka intäkterna genom förhöjda 

avgifter. Eventuella ökade kostnader för enskilda slutanvändare torde korrelera 

med ökat utbud från radio- och tv-företagen. Samtidigt råder det en stark 

konkurrenssituation på radio- och tv-marknaden där ett ökande antal aktörer 

konkurrerar om tv-tittarna och radio-lyssnarna. Konkurrens inom en marknad 

gynnar normalt sett den enskilde slutanvändaren, ett antagande som är rimligt att 

                                                
230 Prop. 2012/13:141 s. 72 f. och SOU 2010:24 s. 300. 
231 SOU 2010:24 s. 300. 
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göra även i den här situationen.232 På grund av nya plattformar såsom internet har 

de kommersiella programföretagen blivit tvungna att till viss del överge den 

ersättningsmodell som tidigare använts, nämligen att sälja reklamutrymme i sina 

sändningar baserat på antalet tittare och istället försöka hitta nya 

ersättningsmodeller. Att den allmänna uppfattningen många gånger är att en stor 

del av innehållet på internet är, eller borde vara, kostnadsfritt försvårar självklart 

arbetet. En allt mer hårdnande konkurrens ökar dessutom priserna på rättigheter 

till attraktivt programinnehåll. 233  Sammantaget torde detta leda till 

programföretagen själva till stor del måste stå för de ökade kostnaderna tills det 

att man hittar välfungerande ersättningsmodeller som vinner acceptans hos 

slutanvändarna. När man väl hittat nya ersättningsmodeller är det troligt att 

kostnaderna gradvis återförs på slutanvändarna genom till exempel förhöjda 

abonnemangskostnader. 

För radio- och tv-företag, som får anses vara en synnerligen stor grupp 

rättighetsutnyttjare, ger den utökade avtalslicensen i 42 e § URL möjligheter för 

företagen att göra tidigare och framtida produktioner tillgängliga på begäran. 

Företagen kan på så vis fortsätta att utveckla sina strömmade tjänster, play-

tjänster och liknande plattformar genom att tillgängliggöra mer material. Har 

företaget ingått ett kollektivt avtal med någon representativ upphovsrättslig 

organisation innebär det att inga nya individuella avtal med upphovsmän behöver 

tecknas i och med att avtalet även omfattar tillgängliggöranden på begäran. 

Inledningsvis kan dock krävas att redan ingångna avtal mellan radio- och tv-

företag och upphovsrättsliga organisationer behöver revideras och omarbetas för 

att omfatta tillgängliggörande på begäran. En sådan åtgärd kommer på kort sikt att 

ge upphov till vissa kostnader för såväl radio- och tv-företagen som de 

upphovsrättsliga organisationerna.  

                                                
232 Inom radio- och tv-marknaden råder dock en något annorlunda konkurrenssituation där public 
service-företag, SVT, SR och UR, måste förhålla sig till ökad konkurrens från kommersiella 
programföretag gällande vissa delar av programutbudet. Att public service-företagen har en viss 
särställning på den svenska radio- och tv-marknaden råder det väl ingen tvekan om, vilket främst 
återspeglas i deras krav på ett starkt utbildningsutbud, kulturutbud och spegling av hela landets 
mångfald. Att public service-företagen finansieras med hjälp av tv-avgift särskiljer dem även från 
reklam- och abonnemangsfinansierade kommersiella programföretag. Se SOU 2005:1 s. 135 ff., 
SOU 2012:59 s. 84 ff. för mer information om konkurrensförhållandena för public service-företag 
på radio- och tv-marknaden. 
233 SOU 2012:59 s. 84 och SOU 2005:1 s. 139. 
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Att avtalslicensen i 42 e § URL nu även omfattar offentliggjorda verk, det vill 

säga verk som enbart gjorts tillgängliga via till exempel internet, påverkar radio- 

och tv-företagen på så sätt att deras möjligheter att utnyttja vissa typer av verk 

utökas. Som nämnts ovan ökar mängden verk som enbart tillgängliggörs på 

internet, något som till exempel radio- och tv-företag nu kan ta del av på ett annat 

sätt än tidigare. Den ökade mängden upphovsrättsligt skyddat material som numer 

omfattas av avtalslicensen ger företagen ett breddat utbud samtidigt som det på 

lång sikt kan främja upphovsrättsligt nyskapande och en ökad bredd på det 

massmediala området. 

För att utnyttja avtalslicensbestämmelsen i 42 e § URL förutsätts inte längre något 

särskilt beslut från regeringen. Ändringen innebär att alla radio- och tv-företag nu 

kan använda avtalslicensen. Tidigare innehade enbart SVT, SR, UR och TV4 

sådant tillstånd men ändringen öppnar nu upp för övriga kommersiella 

programföretag såsom TV3 och Kanal5 med flera att använda avtalslicensen. 

Regeringen motiverade ändringen med att antalet tillstånd som sökts innan 

lagändringen ändå var litet och att övriga rekvisit i 42 e § URL begränsar antalet 

företag som kan använda avtalslicensen. Det återstår att se hur de kommersiella 

aktörerna på marknaden mottar lagändringen. Kanske har tillståndskravet varit 

något som hämmat de kommersiella aktörerna som inte velat gå in i en 

tidskrävande och kanske kostsam ansökningsprocess. Kanske har de helt enkelt 

hittat alternativa lösningar för att klarera rättigheter genom individuella avtal. 

Oavsett så är det rimligt att anta att antalet företag som träffar avtal med hjälp av 

42 e § URL kommer att öka. De kommersiella aktörerna får möjlighet att verka på 

samma villkor som public service-företagen vilket på lång sikt gynnar 

konkurrensen på området.  

Den generella avtalslicensen i 42 h § URL ökar möjligheterna för radio- och tv-

företag att nyttja nya typer av verk. Den ger även möjligheter att nyttja verk som 

omfattas av de specifika avtalslicenserna på nya sätt. Den generella avtalslicensen 

är väldigt flexibel och kan användas i många olika situationer vilket gör den 

attraktiv för såväl stora som små radio- och tv-företag. Webb-tv-företaget Magine 

har som nämnts ovan tecknat avtal med Copyswede avseende omstartsfunktion av 

SVT:s kanalutbud, ett avtal som blev möjligt på grund av den generella 

avtalslicensen. Utöver omstartsfunktioner så kan ytterligare exempel nämnas där 
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den generella avtalslicensen kan komma att användas. Ett sådant är tidsförskjuten 

uppspelning av tv-program, ibland kallat timeshift. Med andra ord rör det sig om 

att pausa en utsändning eller vidaresändning, för att sedan återuppta sändningen 

från den tillfälligt lagrade kopian. 

4.4 Påverkan på upphovsrättsliga organisationer 

4.4.1 Förväntade effekter 
De upphovsrättsliga organisationerna, till exempel STIM och Copyswede, 

påverkas såväl direkt som indirekt av lagändringarna. Regeringen konstaterade 

likt tidigare att lagändringarna enbart innebär en möjlighet att ingå avtal med 

avtalslicensverkan, inte ett tvång. På det viset lämnar man åt parterna, bland annat 

de upphovsrättsliga organisationerna, att bedöma huruvida de nya bestämmelserna 

är till deras fördel eller inte. 234  Den generella uppfattningen bland 

organisationerna är dock positiv. Copyswede uttalade att lagändringarna ”är 

efterfrågade av marknadens parter och ett välkommet modernt tillskott i den 

upphovsrättsliga verktygslådan”.235 

4.4.2 Kommentar 
Inledningsvis bör nämnas att den, i delbetänkandet SOU 2010:24, föreslagna 

ändringen, vilken kanske inneburit den största omställningen för de 

upphovsrättsliga organisationerna, avvisades av regeringen. Förslaget innebar att 

endast den organisation som är mest representativ och bäst företräder 

upphovsmännen på ett visst område skall kunna teckna kollektiva avtal med 

avtalslicensverkan. En sådan ändring hade troligen inneburit en rad förändringar 

för de upphovsrättsliga organisationerna. Eftersom det inte längre hade varit 

möjligt för två organisationer på samma område att teckna kollektiva avtal med 

avtalslicensverkan hade en stark konkurrenssituation uppstått organisationerna 

emellan om vilken som är mest representativ och bäst företräder upphovsmännen 

inom det aktuella området. Formuleringen är problematisk och hade troligtvis gett 

upphov till definitions- och tillämpningsproblem. Konkurrensen hade i sin tur 

ökat risken att organisationerna skiftar fokus från att arbeta för de anslutna 
                                                
234 Prop. 2012/13:141 s. 73. 
235 http://www.copyswede.se/2013/11/ny-upphovsrattlagstiftning-gor-det-enklare-att-inga-
upphovsrattsliga-avtal/ (hämtad 2014-03-12). 
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upphovsmännens bästa till att mer och mer agera som ett kommersiellt företag där 

rekrytering av nya medlemmar prioriteras för att eliminera konkurrerande 

organisationer. Det skulle även uppstå risk för monopoliserade marknader inom 

de olika upphovsrättsliga områdena där den mest representativa organisationen till 

exempel kan styra över ersättningsnivåer till upphovsmän och vara selektiv 

avseende vilka radio- och tv-företag organisationen ingår avtal med.  

Avseende de lagändringar som faktiskt genomfördes kan sägas följande. 

Bedömningen av representativitet hos en upphovsrättslig organisation skall numer 

utgå ifrån huruvida organisationen företräder ett flertal upphovsmän till i Sverige 

använda verk på området. Förändringen får anses förenkla och klargöra kravet på 

representativitet eftersom många av de ersättningsberättigade upphovsmännen 

inte är svenska medborgare. Landsgränserna inom till exempel musik- och tv-

branschen har suddats ut sedan länge och kultur importeras och exporteras till alla 

världens hörn. Av den anledningen är det rimligt att bedömningen av om en 

organisation skall kunna teckna kollektiva avtal med avtalslicensverkan inte är 

begränsad enbart till en nationalitet och lagändringen får ses som ett naturligt steg 

mot en alltmer global marknad för upphovsrätt. Situationen med utländska 

upphovsmän har tidigare klarerats genom att de svenska upphovsrättsliga 

organisationerna har samarbetat med systerorganisationer i respektive land. 

Lagändringen utesluter dock inte sådana samarbeten och det framstår mer som en 

nödvändighet att sådana samarbeten fortsätter även i framtiden i syfte att bland 

annat underlätta utbetalning av ersättning till utländska upphovsmän. 

De utökade möjligheterna att ingå kollektiva avtal med avtalslicensverkan 

kommer att påverka de upphovsrättsliga organisationernas arbetsbörda. Under 

antagandet att lagändringarna kommer att leda till att fler rättighetsutnyttjare 

kommer att vilja utnyttja de olika avtalslicenserna, såväl de nu utökade specifika 

avtalslicenserna som den generella avtalslicensen, kommer organisationernas 

administrativa belastning att öka. Det ökade administrativa arbetet kommer bland 

annat bestå i att ta fram nya avtal, hantera ökat antal medlemmar tillsammans med 

ökat antal utbetalningar samt ett mer omfattande sökande efter utanförstående 

upphovsmän. Arbetet med att ta fram nya avtal kommer troligtvis att vara 

centrerat runt användandet av den generella avtalslicensen eftersom den kan 

användas på vitt skilda områden, något som gör det svårt att ta fram ett 
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standardavtal som täcker upp samtliga situationer. I det arbetet tillkommer även 

att ta fram rimliga ersättningsnivåer för utnyttjande av verk inom ett visst område. 

Ersättningsnivåerna kan, av samma anledning som ovan, skilja sig beroende på 

vad för typ av verk som omfattas varför arbetet måste ske fortlöpande allteftersom 

nya avtal ingås. 

Införandet av nya rättssubjekt i 42 e § URL, det vill säga att 

godkännandeordningen för vilka radio- och tv-företag som får utnyttja 

avtalslicensen har slopats, öppnar för att fler parter kommer kunna teckna avtal 

med de upphovsrättsliga organisationerna. Det rör sig främst om de kommersiella 

aktörerna på marknaden. Effekterna av förändringen är desamma som kan 

förutspås av utvidgningen avseende nya verkstyper ovan, det vill säga ökad 

administrativ belastning.  
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5 Gemensam avtalskonstruktion inom 
 EU 

5.1 Inledning 
Liksom på många andra områden sker inom upphovsrätten ett kontinuerligt och 

intensivt arbete på EU-nivå för att harmonisera medlemsstaternas lagstiftning och 

sätta upp gemensamma mål för unionen. Arbetet har lett till många nya direktiv 

och andra lagstiftningsdokument inom en rad olika upphovsrättsliga områden 

under de senaste decennierna.236 I mars 2010 lanserade Europeiska kommissionen 

strategin Europa 2020 237 , vari en digital agenda för Europa 238  var ett av 

huvudinitiativen och syftade till att lägga upp en plan för hur man kan maximera 

användandet av informations- och kommunikationsteknik för att generera 

innovation och ekonomisk tillväxt.239 Den digitala agendan är i sin tur uppdelad i 

107 åtgärder, fördelade i sju pelare, varav den första pelaren avser att skapa en 

digital inre marknad. Första åtgärden i detta arbete har varit att hitta lösningar för 

paneuropeisk licensiering av upphovsrättsligt skyddade verk, främst på internet. 

Syftet var att förenkla rättighetsklareringen och förvaltningen av upphovsrättsligt 

skyddade verk vid gränsöverskridande licensering upphovsrätter.240 Ett naturligt 

steg var då att se över den kollektiva förvaltningen av upphovsrätter genom 

upphovsrättsliga organisationer. Arbetet med att reglera den kollektiva 

förvaltningen på EU-nivå hade dock påbörjats redan 2005 när kommissionen 

                                                
236 Se till exempel; 

Rådets direktiv 89/552/EEG av den 3 oktober 1989 om samordning av vissa bestämmelser som 
fastställts i medlemsstaternas lagar och andra författningar om utförandet av sändningsverksamhet 
för television (EGT L 298, 17.10.1989, s. 23–30, Celex 31989L0552) (direktivet ”Television utan 
gränser”); 

Rådets direktiv 93/83/EEG av den 27 september 1993 om samordning av vissa bestämmelser 
om upphovsrätt och närstående rättigheter avseende satellitsändningar och vidaresändning via 
kabel (EGT L 248, 6.10.1993, s. 15, Celex 31993L0083) (satellit- och kabeldirektivet), 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av 
vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället (EGT L 167, 
22.6.2001, s. 10, Celex 32001L0029) (Infosoc-direktivet); och 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/65/EG av den 11 december 2007 om ändring av 
rådets direktiv 89/552/EEG om samordning av vissa bestämmelser som fastställts i 
medlemsstaternas lagar och andra författningar om utförandet av sändningsverksamhet för 
television (EUT L 332, 18.12.2007, s. 27–45, Celex 32007L0065) (AV-direktivet). 
237 Europa 2020 – En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla, KOM(2010) 2020. 
238 En digital agenda för Europa, KOM(2010) 245. 
239 KOM(2010) 245 s. 3. 
240 http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/pillar-i-digital-single-market/action-1-simplifying-pan-
european-licensing-online-works (hämtad 2014-03-10). 
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utfärdade en rekommendation om kollektiv gränsöverskridande förvaltning av 

upphovsrätt241 vari fastställdes vissa bestämmelser om styrelseformer och insyn i 

upphovsrättsliga organisationer. Rekommendationer utgör, vilket nämnts ovan, så 

kallad soft law och är inte bindande för medlemsstaterna. Genomförandegraden av 

den frivilliga rekommendationen blev inte så pass hög som kommissionen hade 

önskat varför arbetet i lagstiftningsprocessen fortsatte.242 

5.2 Pågående lagstiftningsprojekt inom EU 

5.2.1 Direktiv om kollektiv rättighetsförvaltning 
Många av de normer som fanns i ovanstående rekommendation kom sedan att 

överföras till ett förslag till direktiv om kollektiv rättighetsförvaltning243 vilket 

presenterades av kommissionen i juli 2012. Förslaget till direktiv antogs nyligen 

av både Europaparlamentet och ministerrådet och direktivet244, ibland kallat 

sällskapsdirektivet, skall nu implementeras i varje medlemsstats nationella 

lagstiftning inom två år från dess ikraftträdande. Direktivet anses vara en hörnsten 

i arbetet med att uppnå en digital inre marknad och har två huvudsakliga syften, 

dels att skapa tydliga regler för upphovsrättsliga organisationer för att ge ökad 

insyn och förbättrade styrelseformer, dels att underlätta gränsöverskridande 

licensiering av upphovsrätt till musikaliska verk.245 Bakgrunden till det första 

syftet är att förvaltningen av kollektiva rättigheter har en alltför långsam 

moderniseringstakt, något som skapar hinder för nya innovativa tjänster. 

Förvaltningen behöver således anpassas för att förbättra möjligheterna för sådana 

tjänster. Förbättringarna ska ske i fråga om upphovsrättsorganisationernas 

”effektivitet, noggrannhet, insyn, och redovisningsskyldighet” 246  och gäller 

förvaltning av alla typer av upphovsrättsligt skyddade verk. 
                                                
241  EU-kommissionens rekommendation (2005/737/EG) av den 18.5.2005 om kollektiv 
gränsöverskridande förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter i samband med lagliga 
musiktjänster på nätet. 
242 FPM2011/12:175 s. 2 f. 
243 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om kollektiv förvaltning av upphovsrätt och 
närstående rättigheter till musikaliska verk för användning på nätet på den inre marknaden, 
KOM(2012) 372. 
244 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/26/EU av den 26 februari 2014 om kollektiv 
förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter och gränsöverskridande licensiering av 
rättigheter till musikaliska verk för användning på nätet på den inre marknaden 
(sällskapsdirektivet). 
245 MEMO/14/80 och FPM2011/12:175 s. 3 f. 
246 Punkt 1.1 i motiveringen till KOM(2012) 372. 
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Upphovsrättsorganisationerna skall genomföra förbättringarna så att de i största 

möjliga mån gynnar ”upphovsmän, tjänsteleverantörer, konsumenter och den 

europeiska ekonomin som helhet”.247 Behovet att tydligare regler grundar sig i att 

kommissionen uttryckt visst tvivel rörande insynen, styrelseformerna och 

hanteringen av inkasserad ersättning hos vissa upphovsrättsorganisationer. 

Bakgrunden till direktivets andra huvudsakliga syfte, att förenkla för 

gränsöverskridande licensiering av upphovsrätt till musikaliska verk, går att finna 

i den kraftiga ökningen av musiktjänster på internet, såväl strömmade tjänster som 

nedladdningstjänster. Avsaknaden av möjligheter till gränsöverskridande 

licensiering har lett en territoriell fragmentering och begränsar leverantörernas 

utbud av musiktjänster på internet vilket i sin tur leder till att utbudet och 

mångfalden av musikrepertoarer som erbjuds konsumenterna begränsas. 

Kommissionen identifierade att sådana problem är mest framstående inom 

musikbranschen varför bestämmelserna enbart avser licensiering av musikaliska 

verk. Andra typer av verk, såsom filmverk, klareras oftast genom individuella 

avtal och något behov för motsvarande regler fanns således inte. Regler om 

gränsöverskridande licensering ansågs även stimulera det lagliga musikutbudet på 

internet.248 

Med utgångspunkt i ovanstående innehåller direktivet bland annat bestämmelser 

om vilka rättigheter som faller på upphovsmän och andra rättighetshavare, hur 

medlemskapet i en upphovsrättsorganisation skall fungera, vilken 

bestämmanderätt medlemmarna har i organisationen och hur förvaltningen av 

organisationen skall övervakas och kontrolleras. Det finns även bestämmelser om 

hur inkassering och fördelning av ersättning skall ske, hur organisationerna skall 

rapportera förvaltningen till olika parter samt specifika bestämmelser om hur 

organisationerna skall agera vid gränsöverskridande licensering av rättigheter till 

musikaliska verk på internet. Nedan följer en kort genomgång av några konkreta 

bestämmelser i direktivet; 

- Enligt artikel 4 skall medlemsstaterna se till att upphovsrättsorganisationerna agerar 

i sina medlemmars bästa intresse och undvika att ålägga rättighetshavare onödiga 

skyldigheter. 

                                                
247 Punkt 1.1 i motiveringen till KOM(2012) 372. 
248 Punkt 1.1 i motiveringen till KOM(2012) 372. 
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- Artikel 5.2 ger rättighetshavare möjlighet att välja vilka upphovsrättsorganisationer 

som skall förvalta vilka rättigheter, oavsett organisationens eller rättighetshavarens 

hemstat, etableringsstat eller nationalitet. 

- Artikel 6.2 innehåller ett krav om icke-diskriminering och stadgar att 

upphovsrättsorganisationer skall godkänna en rättighetshavare om denne uppfyller 

kraven för medlemskap och ett avslående kan endast ske på grundval av objektiva 

kriterier. 

- Enligt artikel 8 skall det hållas en årlig medlemsstämma för medlemmarna i en 

upphovsrättsorganisation där medlemmarna kan utöva sin bestämmanderätt. 

- Artikel 9.1 föreskriver att medlemsstaterna skall se till att alla 

upphovsrättsorganisationer inrättar en övervakningsfunktion för personer som leder 

organisationens verksamhet. 

- I artikel 13.1 stipuleras att upphovsrättsorganisationer regelbundet, omsorgsfullt och 

korrekt skall fördela och utbetala inkasserad ersättning till rättighetshavare som 

organisationen representerar. Utbetalning skall ske senast nio månader efter slutet av 

det räkenskapsår som ersättningen inkasserades. 

- Enligt artikel 17 skall medlemsstaterna anta bestämmelser som ålägger användare 

att förse de upphovsrättsliga organisationerna med relevant information om 

användningen av rättigheter vilket krävs för inkassering och fördelning av ersättning 

till rättighetshavarna.  

- Artikel 18 består av sju punkter som stadgar vilken information som 

upphovsrättsorganisationerna är skyldiga att rapportera minst en gång om året till 

rättighetshavare som de representerar. Det rör sig bland annat om vilka intäkter som 

inkasserats, avdrag som gjorts för förvaltningsavgifter och vilka förfaranden för 

klagomålshantering och tvistelösning som finns att tillgå. 

När det kommer till upphovsrättsorganisationers gränsöverskridande 

licensiering av till musikaliska verk på internet finns bland annat följande 

bestämmelser; 

- Enligt artikel 24 måste en upphovsrättsorganisation som utfärdar 

gränsöverskridande licenser ha tillräckliga resurser för öppen och effektiv 

elektronisk hantering av nödvändiga uppgifter. Här innefattas bland annat 

identifiering av musikrepertoaren, övervakning av användandet, fakturering, 

inkassering och fördelning. 

- Upphovsrättsorganisationerna skall enligt artikel 26.2 möjliggöra för 

rättighetshavare att på elektronisk väg lämna information om vilka verk och vilka 

territorier som tillståndet omfattar. Enligt artikel 27.2 skall 

upphovsrättsorganisationerna även ge möjlighet till leverantörerna av nättjänster att 

på elektronisk väg rapportera den faktiska användningen, vilket de är skyldiga att 

göra på korrekt sätt. 
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- I artikel 28 finns regler om hur betalning tillrättighetshavare skall ske. 

Upphovsrättsorganisationerna skall utbetala inkasserad ersättning korrekt och utan 

dröjsmål efter att den faktiska användningen har inrapporterats. I samband med 

utbetalningen skall information lämnas om perioden för användandet, de territorier 

där användningen ägt rum, inkasserade belopp och gjorda avdrag samt hur beloppen 

är fördelade på respektive leverantör av nättjänster. 

Direktivet ur svensk synvinkel 

I samband med att förslaget till direktiv om kollektiv rättighetsförvaltning 

presenterades utgav regeringen en faktapromemoria249 där förslaget belystes med 

utgångspunkt i gällande svensk rätt. Sedan direktivet röstades igenom på EU-nivå 

har regeringen genom Dir. 2014:30 även tillsatt en utredning för att överväga vad 

som krävs för att genomföra direktivet. Utredaren som utses skall således genom 

att analysera direktivet och bedöma om, och i så fall på vilket sätt, svensk rätt 

behöver ändras eller kompletteras med helt ny lagstiftning. Utredningen skall vara 

klar senast i mars 2015.250 

Det finns inga generella regler för styrning och insyn i upphovsrättsliga 

organisationers förvaltning i svensk rätt utan området är i princip oreglerat. Som 

tidigare nämnts finns dock en lång tradition av kollektiv rättighetsförvaltning i 

Sverige, framförallt inom musikbranschen men även inom andra områden. Vissa 

av direktivets bestämmelser överlappar dock, helt eller delvis, bestämmelser om 

avtalslicens och tvångslicens i URL vilket behandlas i nästa avsnitt. Andra 

svenska lagar som påverkar förvaltningen av upphovsrättsliga organisationer finns 

till exempel i konkurrenslagen (2008:579) och i den associationsrättsliga 

lagstiftningen, främst lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar (EFL) 

eftersom det är brukligt att upphovsrättsorganisationer bedrivs i denna 

associationsform. Bestämmelserna i direktivet är dock, i dessa delar, ibland mer 

detaljerade, detaljer vilka avviker från eller saknar motsvarighet i svensk 

lagstiftning. Av den anledningen, tillsammans med det faktum att direktivets 

bestämmelser är associationsneutrala251, anges i Dir. 2014:30 att utredaren skall 

beakta samtliga svenska associationsrättsliga regler och föreslå en reglering som 

inte överlappar. Det finns annars risk att bestämmelser om till exempel revision 

                                                
249 FPM2011/12:175 Direktiv om kollektiv rättighetsförvaltning. 
250 Dir. 2014:30 s. 2, 8. 
251 Se skäl 14 i ingressen till sällskapsdirektivet. 
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eller behörighet och befogenhet för styrelse och stämma hamnar på kollisionskurs 

med bestämmelser om de upphovsrättsliga organisationerna. På grund härav 

föreslår regeringen att en ny lag införs för att undvika missförstånd. Vidare anför 

regeringen att utredaren skall föreslå ett genomförande som bevarar avtalsfriheten 

så långt som möjligt i fråga om relationen mellan organisationerna och 

rättighetsutnyttjare så att parterna kan avtala om till exempel ersättningsnivåer och 

andra villkor för varje enskilt område.252 I skäl 13 i direktivets ingress stipuleras 

nämligen att medlemsstaterna har möjlighet att genom ”lagstiftning, reglering 

eller andra liknande specifika mekanismer” fastställa skälig ersättning till 

upphovsmän och andra rättighetshavare. Som med alla EU-direktiv finns en risk 

för språkliga och systematiska oklarheter vid implementerande i nationell 

lagstiftning. Språkbruket kan vara annorlunda och översättningar kan skapa 

problem när specifika begrepp skall definieras. Regeringen påpekar därför att det 

är viktigt att förklara och anpassa bestämmelserna till nationella regler, dock med 

beaktande av att skapa en harmoniserad uppfattning av direktivets innebörd på 

EU-nivå.253 

På grund av den starka nordiska traditionen avseende reglering av 

upphovsrättsliga frågor anser regeringen att det är av vikt att följa genomförandet 

av direktivet i de övriga nordiska länderna. Vidare skall utredaren, om det ryms 

inom tidsramen för uppdraget, föreslå andra lämpliga författningsändringar som 

inte direkt föranleds av direktivet. Vid genomförandet skall utredaren sträva efter 

lösningar som överensstämmer med gällande svenska principer och undvika 

ökade kostnader eller administrativa bördor för samtliga parter.254 

I samband med att förslaget till direktiv presenterades lade regeringen fram ett 

antal ståndpunkter ur svensk synvinkel. Preliminärt ansåg regeringen att det var 

mycket positivt att försöka stimulera gränsöverskridande licensiering av musik på 

EU-nivå men att det är viktigt att fördelarna överstiger de kostnadsökningar som 

bland annat ökad rapporteringsskyldighet innebär. På grund av att förslaget var så 

pass omfattande och detaljerat ansåg regeringen att det fanns en risk för långa, 

utdragna förhandlingar och föreslog istället att texten bör förenklas avsevärt och 

endast behandla de allra viktigaste principerna på en mer övergripande nivå. 
                                                
252 Dir. 2014:30 s. 4 f. 
253 Dir. 2014:30 s. 3. 
254 Dir. 2014:30 s. 3, 7. 
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Vidare menade regeringen att det är viktigt att ta hänsyn till befintliga nationella 

associationsformer. Som nämndes ovan löstes den frågan genom att det antagna 

direktivet är associationsneutralt, med andra ord krävs inte att 

upphovsrättsorganisationerna antar en specifik juridisk form. Den ursprungliga 

genomförandetiden i förslaget uppgick till 12 månader, något som regeringen 

ansåg var alldeles för kort med tanke på rättsaktens omfattning. 255 

Genomförandetiden kom emellertid att ändras och i det antagna direktivet 

fastställs en genomförandetid om 24 månader, se artikel 43. 

Direktivets inverkan på avtalslicensbestämmelserna 

Som framgått är avtalslicensen en nordisk konstruktion som saknar motsvarighet i 

många andra medlemsstater. Därför är det, för svenskt vidkommande, viktigt att 

undersöka hur direktivet påverkar avtalslicensbestämmelserna vilket regeringen 

uppmärksammades redan när förslaget till direktiv presenterades. Regeringen 

konstaterade att vissa av bestämmelserna i förslaget var besläktade med 

bestämmelser som omfattar utanförstående upphovsmäns rättigheter såsom rätt till 

ersättning, möjlighet att meddela förbud mot användning av sitt verk samt förbud 

mot diskriminering. Vidare konstaterades att det råder stor frihet på området för 

avtalslicenser när det kommer till hur inkassering och fördelning av ersättning 

sker rent praktiskt eftersom det inte finns någon lagstiftning som reglerar 

förfarandet, något som sågs som positivt. Delbetänkandet från 

Upphovsrättsutredningen hade ju nämligen bedömt att fördelningssystemen som 

används av de upphovsrättsliga organisationerna är välfungerande och att det i 

Sverige inte finns behov av lagstadgade bestämmelser om styrning av och insyn i 

upphovsrättsorganisationernas verksamhet. Avslutningsvis pekades på vikten av 

att det då kommande direktivet inte fick påverka avtalslicensens grundläggande 

funktion och inte heller hindra användandet av avtalslicenskonstruktionen på 

nationell nivå.256 

Förslaget till direktiv diskuterades även kort vid införandet av de ändringar och 

tillägg i avtalslicensbestämmelserna som trädde i kraft i november 2013. 

Regeringen konstaterade även här att det kommande direktivet kunde komma att 

påverka även de upphovsrättsorganisationer som i Sverige sluter avtal med 
                                                
255 FPM2012/13:175 s. 7. 
256 FPM2012/13:175 s. 5 ff. 



 

  81 

avtalslicensverkan. Men eftersom avtalslicenserna är en nationell lösning för 

rättighetsklarering och endast gäller i Sverige så utgör inte ett kommande direktiv 

något hinder för att utvidga befintliga avtalslicenser eller införa nya avtalslicenser. 

Regeringen uttalade också att eftersom avtalslicensbestämmelserna inte kan 

användas vid förfoganden i andra länder är de inte heller avsedda att användas vid 

gränsöverskridande licensiering av till exempel musikaliska verk.257 

När sedan det slutliga direktivet presenterades infördes ett nytt stycke i ingressen 

som föreskriver att även om direktivet är tillämplig på alla upphovsrättsliga 

organisationer så påverkar det inte eventuella nationella ordningar för förvaltning 

av rättigheter såsom till exempel kollektiva avtalslicenser med utsträckt verkan.258 

Nationella avtalslicensbestämmelser kan således koexistera med direktivet vilket 

regeringen poängterar i Dir. 2014:30 varpå utredaren instrueras att föreslå ett 

genomförande av direktivet ”som inte påverkar avtalslicenssystemets 

grundläggande funktion eller möjligheten att nationellt använda sig av 

avtalslicenser”.259  

Värt att notera är dock att kommissionen i förlaget till direktivet övervägde 

kollektiv licensiering med utsträck verkan, avtalslicens, som en möjlig lösning på 

problemen som uppstår vid gränsöverskridande licensiering av upphovsrätt till 

musikaliska verk. Diskussionen skedde i den konsekvensanalys som genomfördes 

i samband med att förslaget togs fram där kommissionen granskade olika tänkbara 

åtgärder relaterade till dels styrning och insyn i upphovsrättsliga organisationer, 

dels gränsöverskridande licensiering av musikaliska verk. Fyra respektive fem 

potentiella alternativ diskuterades vilka presenterades i stigande ingripandegrad 

där det första alternativet innebar ingen ändring medan det fjärde respektive femte 

alternativet innebar störst ingripande. Utökad kollektiv licensiering ansågs dock 

inte ge upphovsrättsorganisationerna incitament att bli effektivare, inte heller 

ansågs det förenkla gränsöverskridande licensering varför kommissionen istället 

valde mindre omfattande alternativ. Alternativet innebar främjande av frivillig 

aggregering av musikrepertoarer och gränsöverskridande licensieringsstrukturer 

                                                
257 Prop. 2012/13:141 s. 29. 
258 Skäl 12 i ingressen till sällskapsdirektivet. 
259 Dir. 2014:30 s. 2 f. 
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för att skapa konkurrens mellan upphovsrättsorganisationerna och på så vis främja 

utvecklandet av effektivare licensieringsmetoder.260  

5.2.2 Licensiera Europa 
Efter att kommissionen presenterat den digitala agendan för Europa, i vilken en 

strategi om en dynamisk digital inre marknad ingick, har arbetet på det 

upphovsrättsliga arbetet fortsatt inom EU. Under 2011 lade kommissionen fram 

en strategi för immateriella rättigheter, En inre marknad för immateriella 

rättigheter261, där upphovsrättens betydelse för utvecklingen av den digitala inre 

marknaden poängterades. Det är mot den bakgrunden som ovanstående direktiv 

tagits fram. För att komma vidare i arbetet mot att säkerställa en effektiv inre 

marknad inom upphovsrättsområdet beslutade kommissionen om två parallella 

åtgärdsspår varav det ena kom att kallas Licensiera Europa262. Förfarandet syftade 

till att göra EU:s upphovsrättslagstiftning redo för den digitala åldern genom att 

undersöka hur tekniska lösningar och innovativ licensiering kan användas av 

marknadens parter. Förfarandet resulterade i tio löften från samtliga intressenter 

som deltog i dialogen om att göra mer upphovsrättsligt skyddade verk tillgängliga 

online.263 Bland löftena kan noteras att parterna skall arbeta för att förenkla 

licensiering av musik, fortsätta att utveckla möjligheter till gränsöverskridande 

åtkomst av strömmade tjänster och göra tv-arkiv tillgängliga genom digitalisering. 

Det slutgiltiga dokumentet presenterades i november 2013. 

5.2.3 EU-konsultation om upphovsrätt 
Som ett led i att överse och modernisera hela EU:s upphovsrättsliga regelverk i 

den digitala miljön lanserade kommissionen en öppen konsultation där olika 

intressenter, såsom medborgare, organisationer, regeringar och andra 

samhällsaktörer, gavs möjlighet att svara på frågor och uttrycka sin åsikt. Tidigare 

projekt, bland annat Licensiera Europa, kommer även att ligga till grund för 

översynen.264 Konsultationen pågick från 5 december 2013 till 5 mars 2014 och 

                                                
260 Punkt 2.3 i motiveringen till KOM(2012) 372. 
261 KOM(2011) 287. 
262 Licences for Europe - Ten pledges to bring more content online, finns tillgänglig på 
http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/licences-for-europe/131113_ten-
pledges_en.pdf (hämtad 2014-03-12). 
263 KOM(2012) 789 s. 2 f. 
264 IP/13/1213. 
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drygt 11 000 svar lämnades in. Några av de 80 frågor som ställdes i 

konsultationen var; 

- behovet av att införa en gemensam EU-registrering av upphovsrättsligt skyddade 

verk; 

- om situationen att varje medlemsstat har en nationell upphovsrättslig lagstiftning 

försvårar för konsumenter att få tillgång till önskat upphovsrättsligt skyddat innehåll 

i andra medlemsstater; och 

- om EU borde eftersträva att skapa en gemensam upphovsrättslagstiftning för alla 

medlemsstater, det vill säga ett fast ramverk för bland annat vilka rättigheter som 

tillfaller upphovsmän och vilka inskränkningar som får göras i upphovsrätten. 

Resultatet av konsultationen skall presenteras i en vitbok under 2014 och kan 

sedan leda till ett lagstiftningsförslag.265 

5.2.4 Kommentar 
Direktivet om kollektiv rättighetsförvaltning kommer innebära en harmoniserad 

reglering av upphovsrättsliga organisationer inom EU i fråga om förvaltning, 

insyn och rapportering. Även om det i Sverige för närvarande inte finns någon 

lagstiftning på området är direktivet troligtvis mer välbehövligt i andra 

medlemsstater där det inte finns en stark tradition av kollektiva sammanslutningar 

och där de upphovsrättsliga organisationerna inte fungerar på ett tillfredställande 

sätt. Regeringen anger att utredaren skall bevara avtalsfriheten så långt som 

möjligt när det kommer till bland annat ersättningsnivåer, vilket får ses som ett 

tecken på att regeringen anser att organisationerna är välfungerande och att 

nuvarande ersättningsnivåer är rimliga. Det finns en risk att en alltför fastställd 

metod för att beräkna ersättningsnivåer begränsar organisationerna och kan leda 

till inte bara stora initiala kostnader för att anpassa de egna förvaltningssystemen 

utan även förhöjda administrativa kostnader på lång sikt eftersom möjligheten att 

hitta nya arbetssätt och kostnadseffektivisera verksamheten delvis försvinner med 

en sådan statisk lagstiftning.  

När det gäller frågan om hur direktivet skall implementeras i svensk rätt anser 

regeringen att regler om rapportering och insyn i upphovsrättsliga organisationer 

bör placeras i en ny lag för att undvika överlappning med andra 

associationsrättsliga regelverk som därmed kan skapa tolkningsproblem. Frågan 
                                                
265 http://stim.se/sv/PRESS/Nyheter/Stims-svar-pa-EU-konsultationen-om-upphovsratt-/ (hämtad 
2014-03-12). 
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är dock om inte sådana problem ändå kan komma att uppstå. Faktum är att de 

flesta upphovsrättsliga organisationerna i Sverige är ekonomiska föreningar och 

då omfattas av reglerna i EFL. En ny lag med specifika regler om 

upphovsrättsliga organisationer skulle fortfarande öppna för frågor om vilken av 

lagarna som skall tillämpas, i vilka situationer de skall tillämpas, om en viss fråga 

kan regleras av båda lagstiftningarna och hur man i så fall avgör vilken av lagarna 

som äger företräde. I en sådan situation är det kanske rimligt att utgå ifrån 

principen om lex specialis. En lag instiftad enbart för upphovsrättsliga 

organisationer (lex specialis) skulle således äga företräde framför andra 

associationsrättsliga lagstiftningar såsom aktiebolagslagen (2005:551) (ABL) eller 

EFL (lex generalis). Man kan dock tänka sig ett system där de generella 

associationsrättsliga lagstiftningarna fungerar som ett fundament som fångar upp 

frågor som inte regleras i en eventuell specifik lag om upphovsrättsliga 

organisationer. 

Redan när förslaget till direktiv presenterades påpekade regeringen att enligt den 

då nyligen genomförda Upphovsrättsutredningen så fanns inget behov av 

särskilda, generella lagbestämmelser om styrning och insyn i de svenska 

upphovsrättsorganisationernas verksamhet. Åsikten framfördes även till 

kommissionen och regeringen anförde vidare att förslaget var alldeles för 

omfattande och behövde därmed förenklas genom att enbart ta upp de allra 

viktigaste principerna för att sedan låta medlemsstaterna behandla de mer 

specifika frågeställningarna på nationell nivå. Det slutgiltiga direktivet är snarare 

än mer omfattande än förslaget och består av ett antal fler skäl i ingressen samt 

artiklar. Det är troligt att kommissionen i sitt beslutsfattande gjorde någon typ av 

jämförande konsekvensanalys där fördelarna som omfattande bestämmelser 

medför i länder utan välfungerande organisationer jämfördes med nackdelarna 

som sådana bestämmelser medför i länder med välfungerande organisationer och 

att man i detta fall kom fram till att fördelarna övervägde nackdelarna. För svenskt 

vidkommande är det något man måste räkna med när man ingår i en union som 

strävar efter långtgående harmonisering av lagstiftning. Det faktum att 

avtalslicenser undantogs från direktivets tillämpningsområde och att möjlighet till 

nationella regler avseende ersättningsberäkning infördes får dock ses som en 

kompromiss som gynnar det svenska systemet. Avtalslicenserna har blivit en 
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integrerad del i den svenska upphovsrätten och att extrahera och ersätta reglerna 

hade varit förenat med enormt arbete och stora kostnader.  

I samband med att upphovsrätten blir alltmer reglerad på EU-nivå så kan något 

nämnas om det nordiska samarbetet på området. De nordiska länderna har som 

sagt en stark rättslig samarbetstradition inom upphovsrätten som sträcker sig 

tillbaka till 1930-talet. Regeringen påpekade inför införandet av direktivet om 

kollektiv rättighetsförvaltning att det är viktigt att följa genomförandet av 

direktivet i de övriga nordiska länderna och aviserar därmed att det nordiska 

samarbetet fortfarande är av vikt inom upphovsrätten. Frågan kan ändå ställas hur 

det nordiska samarbetet kommer att påverkas av en alltmer harmoniserad 

upphovsrätt inom EU. Ett scenario är att det nordiska samarbetet skulle dö ut 

eftersom länderna ändå kommer att ingå i motsvarande diskussioner inom EU. 

Det finns dock ett par saker som talar för att samarbetet kommer att fortsätta även 

i framtiden. En enad nordisk upphovsrätt kan ge ökad genomslagskraft och ökade 

möjligheter till gehör inom EU eftersom man kan framföra gemensamma 

ståndpunkter i frågor som rör upphovsrätt. Att samarbetet består av mycket mer 

än likformig lagstiftning talar också för ett fortsatt samarbete. Exempel härpå är 

den samnordiska tidskriften NIR och de nordiska upphovsrättssymposierna som 

ger en mer dynamisk och utvecklande upphovsrätt vilket gynnar samtliga parter. 

Även om den ovan nämnda EU-konsultationen om upphovsrätt är en inledande 

fas i vad som antagligen blir ett långvarigt och omfattande lagstiftningsprojekt 

och inget resultat från konsultationen ännu har redovisats kan något ändå sägas 

om några av frågorna som behandlades. Vad gäller frågan om ett system för 

gemensam EU-registrering av upphovsrättsliga verk bör införas kan sägas 

följande. Eftersom upphovsrätt uppkommer formlöst skulle ett 

registreringsförfarande innebära väldigt stora förändringar i så gott som alla 

medlemsstater. Som STIM påpekar så riskerar en överstatlig registreringsfunktion 

att bli ytterst opraktisk och medföra ökade kostnader. STIM konstaterar vidare att 

registrering av upphovsrätt inte skulle fungera på liknande sätt som patent- och 

varumärkesregistrering utan kräver andra lösningar.266 En registreringsfunktion 

skulle även medföra en mängd olika tillämpningsproblem. Nya myndigheter 

                                                
266 http://stim.se/sv/PRESS/Nyheter/Stims-svar-pa-EU-konsultationen-om-upphovsratt-/ (hämtad 
2014-03-14). 
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skulle till exempel behöva införas för att hantera alla registreringar. Det skulle 

även krävas enorma resurser för att registrera en hel kulturkatalog retroaktivt. 

Sådana insatser skulle såklart medföra stora initiala kostnader och ovisshet 

uppstår då angående vem som skall stå för dessa kostnader. Eftersom förfarandet 

troligtvis kommer att behöva innebära någon form av myndighetsutövning är det 

rimligt att anta att det allmänna kommer att få stå för vissa kostnader. Men det 

uppstår också en risk att kostnaderna i ett längre perspektiv kommer att förläggas 

på upphovsmännen genom lägre ersättningar och högre administrativa 

kostnadsavdrag. ALIS ställer också frågan om det är praktiskt möjligt att 

registrera upphovsrätt eftersom den kan bestå av så vitt skilda typer av verk och 

därmed vitt skilda bedömningsgrunder. ALIS konstaterar vidare att inom vissa 

upphovsrättsliga områden redan utvecklats system för att identifiera verk såsom 

ISO-standarder. 267  Troligen kommer konsultationen att ge ett övervägande 

negativt svar på grund av de omfattande administrativa och lagtekniska åtgärderna 

som skulle krävas på nationell nivå.  

Ytterligare en fråga som ställdes var om situationen med nationella 

upphovsrättslagar i varje enskild medlemsstat försvårar för konsumenter som vill 

tillgodogöra sig verk i andra medlemsstater. Frågan är alltså ställd med 

utgångspunkt i territorialitetsprincipen och hänger starkt ihop med frågan om en 

gemensam EU-rättslig upphovslagstiftning vilken behandlas nedan. STIM 

besvarade frågan nekande och menade att det inte utgör ett problem eftersom 

sådana situationer går att lösa genom bransch- eller marknadsavtal. Nationella 

lagstiftningar försvårar således inte längre på samma sätt för användare att få 

tillgång till upphovsrättsligt skyddat material i andra medlemsstater. Ett exempel 

på sådana branschöverenskommelser är Licensiera Europa. Även direktivet om 

kollektiv rättighetsförvaltning kan komma att eliminera eventuella problem vid 

gränsöverskridande licensiering, åtminstone gällande musikaliska verk. 

En tredje fråga som ställdes i konsultationen var huruvida EU borde eftersträva att 

skapa en gemensam EU-rättslig upphovslagstiftning för samtliga medlemsstater. 

Ett projekt som även det skulle kräva stora resurser och lång handläggningstid 

eftersom det skulle handla om att sammanslå 28 upphovsrättsliga lagstiftningar 

                                                
267 ALIS svar på EU-konsultationen om upphovsrätt. Finns tillgänglig på http://www.alis.org/wp-
content/uploads/2014/03/Response-by-ALIS-consultation-document_en.pdf (hämtad 2014-03-14). 
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till en. Av de svar på konsultationen som undersökts så har samtliga respondenter 

besvarat frågan nekande, ofta med motiveringen att den redan existerande EU-

rättsliga lagstiftningen på området är tillräcklig och inte behöver kompletteras. En 

intressant aspekt ur svensk synvinkel är att se hur den pågående svenska 

lagstiftningsprocessen inom upphovsrätten kommer att fortgå. Konsultationen 

kommer i sinom tid att leda fram till ett lagstiftningsförslag, samtidigt ligger 

slutbetänkandet En ny upphovsrättslag från Upphovsrättsutredningen och inväntar 

behandling. Frågan är om regeringen kommer att kunna fatta något beslut eller om 

utredningen läggs på is till förmån för lagstiftningsprocessen på EU-nivå.  

5.3 Avtalslicensen, en potentiell lösning inom EU? 
I strävan efter att hitta nya potentiella lösningar för licensering av upphovsrätt 

inom EU har avtalslicenskonstruktionen ibland figurerat i olika sammanhang. 

Bland annat har avtalslicensen diskuterats som en potentiell lösning för 

digitalisering av upphovsrättsligt skyddade verk hos kulturarvsinstitutioner såsom 

bibliotek och museum. Ett exempel på ett sådant digitaliseringsprojekt är 

Europeana som syftar till att göra Europas kulturella och vetenskapliga arv 

tillgängligt för allmänheten via internet. Axhamn och Guibault konstaterade i sin 

studie i ämnet att avtalslicenskonstruktionen är starkt beroende av välfungerande 

upphovsrättsliga organisationer med kvalificerade system för inkassering och 

fördelning av ersättning samt insyn och rapportering. För att 

avtalslicenskonstruktionen skall kunna exporteras till andra länder kan den därför 

behöva kompletteras med regelverk för i det aktuella landet för att säkerställa att 

förvaltningen sker på önskat sätt. Axhamn och Guibault ser ändå att 

avtalslicenskonstruktionen kan användas för att effektivisera rättighetsklareringen 

för verk på vissa områden där det annars hade varit svårt eller rentav omöjligt att 

klarera rättigheter. Konstruktionen skapar fördelar för samtliga parter, såväl 

upphovsmän och andra rättighetshavare som slutanvändarna och ger 

kulturarvsinstitutionerna en heltäckande licens för alla verk samtidigt som 

rättighetshavare får ersättning för utnyttjandet.268  

                                                
268 Axhamn, J och Guibault, L, Solving Europeana’s mass-digitization issues through Extended 
Collective Licensing?, NIR 2011 s. 509-516 [Axhamn och Guibault (2011)] s. 512 ff. 
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5.3.1 Kommentar 
Värt att notera är att ovanstående studie gjordes innan direktivet om kollektiv 

rättighetsförvaltning antogs varför det främsta hindret som presenterades i 

studien, att avtalslicenskonstruktionen kräver regelverk för förvaltning och insyn i 

de upphovsrättsliga organisationerna, kan vara undanröjt när direktivet 

implementeras i medlemsstaternas nationella lagstiftning. Direktivet kan således 

skapa möjligheter för medlemsstater utanför Norden att anamma 

avtalslicenskonstruktionen för att klarera rättigheter inom landets gränser. 

Det är dock viktigt att påpeka skillnaden mellan att använda 

avtalslicenskonstruktionen inom ett lands gränser och att använda den vid 

gränsöverskridande licensiering. Som tidigare nämnts så vidrörde kommissionen 

avtalslicenskonstruktionen i den konsekvensanalys som gjordes i samband med 

förlaget till direktiv om kollektiv rättighetsförvaltning. Kommissionen avfärdade 

dock konstruktionen eftersom utökad kollektiv licensiering inte ansågs förenkla 

för gränsöverskridande licensering och inte heller skapa incitament för 

upphovsrättsorganisationerna att bli effektivare. Även regeringen förde fram 

motsvarande synpunkt vid införandet av nya regler för avtalslicenser i november 

2013. Regeringen konstaterade att avtalslicensbestämmelserna är territoriella i den 

mening att de inte kan användas vid förfoganden i andra länder än Sverige och att 

de inte heller är avsedda att användas vid gränsöverskridande licensiering av 

upphovsrätt. Av det anförda kan slutsatsen dras att avtalslicenskonstruktionen har 

potential att användas i länder utanför Norden för att på ett effektivt sätt klarera 

rättigheter inom en rad olika områden. Konstruktionen är beroende av 

välfungerande upphovsrättsliga organisationer, något som kan komma att bli 

verklighet i allt fler medlemsstater i takt med att direktivet om kollektiv 

rättighetsförvaltning implementeras. Konstruktionen är dock territoriell och 

lämpar sig inte för gränsöverskridande licensering i dagsläget, ett faktum som kan 

komma att förändras i takt med att vi rör oss mot en alltmer harmoniserad 

upphovsrätt inom EU. 

Något som också kan komma att påverka avtalslicenskonstruktionen i framtiden 

är ett genomförande av en gemensam EU-rättslig upphovsrättslagstiftning. I den 

ovan nämnda EU-konsultationen om upphovsrätt togs frågan om en sådan 

lagstiftning upp för diskussion och att regler om avtalslicenser skulle ingå i en 
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sådan lagstiftning framgår som osannolikt. Sverige och de övriga nordiska 

länderna har fått arbeta hårt för att bevara avtalslicenserna i samband med att nya 

direktiv och rekommendationer har antagits på EU-nivå, exempelvis vid 

implementeringen av Infosoc-direktivet och vid framtagandet av det nyligen 

antagna direktivet om kollektiv rättighetsförvaltning. I båda exemplen har 

avtalslicenskonstruktionen erhållit ett slags undantagstillstånd genom att man 

tillåtit vissa nationella avvikelser. Sådana undantag skulle inte kunna finnas i en 

fullt harmoniserad EU-rättslig upphovsrättslagstiftning varför risken uppstår att 

avtalslicenskonstruktionen skulle avskaffas i en sådan situation. Huruvida en EU-

rättslig upphovsrättslagstiftning kommer att införas återstår att se men det 

framstår inte som troligt just på grund av att de många olikheterna och särdragen i 

de nationella upphovsrättslagstiftningarna blir svåra, om inte omöjliga, att 

organisera och kombinera till en och samma lagstiftning. 
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6 Slutsatser 
I framställningen avsågs att försöka besvara tre frågeställningar, nämligen: 

− Vilka effekter kommer den förändrade regleringen av avtalslicenser att få för 
rättstillämpningen i Sverige?  

− Hur påverkas marknadens aktörer; upphovsmän och andra rättighetsinnehavare, 
rättighetsutnyttjare och upphovsrättsliga organisationer, praktiskt av den 
förändrade lagstiftningen? 

− Hur ser avtalslicensens framtid ut inom svensk rätt respektive EU-rätt? 

Upphovsrätten befinner sig under ständig förändring. Sedan omvandlingen till vad 

som idag ofta kallas informationssamhället har upphovsrätten utvidgats enormt. 

Nya tekniska lösningar och ett allt mer globalt, gränsöverskridande samhälle 

skapar nya förutsättningar och nya möjligheter, men även nya problem. Att den 

moderna informationsteknologin har inneburit stora förändringar i upphovsrätten 

råder det således ingen tvekan om. Förändringarna skall ändock vara förenliga 

med upphovsrättens grundläggande överväganden såsom balansförhållandet 

mellan privata och allmänna intressen samt att ge effektivt skydd till upphovsmän 

för att öka incitament till skapande samtidigt som hänsyn tas till samhällsnyttan 

av att kunna inskränka ensamrätten. 

Mängden upphovsrättsligt skyddade verk och utnyttjandet av sådana verk har ökat 

explosionsartat och allting tyder egentligen på att den utvecklingen kommer att 

fortsätta även i framtiden. Marknadens aktörer efterfrågar därför fler möjligheter 

för att effektivisera rättighetsklareringen och förbättra ersättningshanteringen. 

Ytterligare incitament till sådana förändringar går att finna i den allt vanligare 

situationen att upphovsrätt helt eller delvis överlåts eller upplåts till någon annan 

än upphovsmannen. Vissa rättigheter kanske stannar hos upphovsmannen medan 

vissa rättigheter upplåts till en eller flera andra rättighetshavare vilka i sin tur 

kanske upplåter rättigheten vidare. Upplåtelserna kan även vara begränsade i tid, 

rum och innehåll. Alla dessa faktorer ställer höga krav på ett klart och tydligt 

licensieringssystem inom upphovsrätten. 

Avtalslicenskonstruktionen kan sägas vara en nordisk lösning på ett globalt 

problem och utgör ett praktiskt alternativ vid massutnyttjanden av verk. En 

förutsättning för att konstruktionen skall fungera på ett tillfredställande sätt är att 
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det finns välfungerande upphovsrättsorganisationer som inkasserar och fördelar 

ersättning till upphovsmän oh andra rättighetshavare. En annan förutsättning är att 

det finns tillräckliga skyddsmekanismer för utanförstående upphovsmän. 

Avtalslicenser utgör ett viktigt verktyg för radio- och tv-företag och kommer 

troligen att fortsätta vara det även i framtiden. Utvidgningen av avtalslicenserna 

och införandet av nya avtalslicenser tyder på ett stort förtroende för rättsfiguren 

från samtliga parter. Att avtalslicenserna fortsätter att utvecklas ökar även 

möjligheterna för nya innovativa tjänster att tillgängliggöra upphovsrättsligt 

skyddade verk. Strömmade tjänster kommer att spela en central roll i den 

utvecklingen. Det kan i sin tur leda till att korrelationen mellan ökad användning 

av strömmade tjänster och minskad illegal nedladdning kommer att bli mer 

påtaglig i framtiden. Situationen påverkas även av alltmer strikta sanktioner mot 

illegal nedladdning. En intressant fråga som inte har behandlats närmare i den här 

framställningen är den ökande användningen av illegala strömmade tjänster, det 

vill säga tjänster eller webbsidor där upphovsrättsligt skyddade verk görs 

tillgängliga för allmänheten utan upphovsmannens tillstånd. Det upphovsrättsliga 

intrånget sker då av personen eller personerna som driver webbsidan eller tjänsten 

och som göra verken tillgängliga. 

Vad gäller de effekter som den utvidgade lagstiftningen kan komma att få på 

marknadens aktörer kan sägas följande. För upphovsmän och andra 

rättighetshavare innebär lagändringarna att deras verk kan göras tillgängliga på 

fler sätt än tidigare vilket också torde öka utnyttjandet av verken som i sin tur 

leder till ökade intäkter för upphovsmännen. Lagändringarna innebär även att fler 

verk än tidigare omfattas av avtalslicenserna, framförallt verk som enbart görs 

tillgängliga på internet, vilket ger ökade möjligheter till spridning av verken. 

Ökad spridning torde också det leda till ökat utnyttjande av verken och slutligen 

ökade intäkter för upphovsmännen. Att avtalslicensen kan omfatta verk som 

enbart gjorts tillgängliga på internet kan komma att påverka mindre etablerade 

upphovsmän positivt genom att erbjuda en språngbräda för att nå ut till en 

potentiell publik. 

För rättighetsutnyttjare kommer lagändringarna bland annat innebära ökade 

möjligheter till utnyttjande av verk på områden som tidigare inte varit möjligt. 

Radio- och tv-företag kan få tillgång till fler verk än tidigare och på så vis erbjuda 
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sina kunder ett ökat utbud. Lagändringarna ger även radio- och tv-företag 

möjligheter att tillgängliggöra material på nya sätt och med nya tekniker. Ökat 

utnyttjande av verk och utveckling av nya tjänster medför såklart ökade 

kostnader, men ett ökat utbud kan också antas utvidga radio- och tv-företagens 

kundkrets och på sikt öka företagens intäkter. Lagändringarna kan även leda till 

kostnadsökningar för enskilda slutanvändare i form av ökade abonnemangs- eller 

månadsavgifter. Samtidigt kommer en rådande stark konkurrenssituation på radio- 

och tv-marknaden troligen att gynna den enskilde slutanvändaren i ett längre 

perspektiv. På grund av nya plattformar har de kommersiella programföretagen 

blivit tvungna att hitta nya ersättningsmodeller än traditionell reklam i 

utsändningar. Det är sannolikt att en sådan utveckling kommer att fortsätta och 

även eskalera i framtiden. En allmän uppfattning om att det mesta innehållet på 

internet är, eller borde vara, kostnadsfritt försvårar för radio- och tv-företagen i 

deras arbete och kan leda till att programföretagen själva måste stå för de ökade 

kostnaderna tills det att man hittar välfungerande ersättningsmodeller som 

accepteras av slutanvändarna. Vidare öppnar lagändringarna för en ökning av 

tillgängliggöranden på begäran genom olika strömmade tjänster. Ett rimligt 

antagande är också att utvecklingen av nya strömmade tjänster kommer att öka.  

För de upphovsrättsliga organisationerna innebär lagändringarna att avtalslicensen 

inte längre är begränsad till nationalitet, ett naturligt steg i en alltmer global 

marknad för upphovsrätt. Vidare kan utvidgningen av avtalslicenserna komma att 

innebära ett ökat administrativt arbete för organisationerna bestående av att ta 

fram nya avtal, hantera ökat antal medlemmar förenat med ökat antal 

utbetalningar samt ett mer omfattande sökande efter utanförstående upphovsmän. 

Avtalslicensens framtid är beroende av många faktorer, bland annat utvecklingen 

inom EU. Det sker ett kontinuerligt arbete på EU-nivå för att harmonisera 

medlemsstaternas upphovsrättsliga lagstiftning. Arbetet har resulterat i nya 

direktiv och andra lagstiftningsdokument på området och även nya 

lagstiftningsprojekt för att driva den upphovsrättsliga utvecklingen framåt har 

initierats. Direktivet om kollektiv rättighetsförvaltning kommer att innebära en 

harmoniserad reglering av upphovsrättsliga organisationer inom EU i fråga om 

förvaltning, insyn och rapportering. För svenskt vidkommande var det en 

förutsättning att direktivet inte påverkar möjligheterna att använda 
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avtalslicenskonstruktionen vilket direktivet i sin nuvarande lydelse inte gör. Vad 

gäller implementerandet av direktivet identifieras att vissa tillämpningsproblem 

kan uppkomma ur associationsrättslig synpunkt i och med regeringens förslag att 

reglera de upphovsrättsliga organisationerna i en separat lag. I framställningen 

föreslås att problemet löses genom principen om lex specialis.  

När det kommer till förslagen i EU-konsultationen om upphovsrätt riskerar dessa 

att medföra stora förändringar i den svenska upphovsrättslagstiftningen men 

eftersom projektet är i en inledande fas är det svårt att säga något om 

sannolikheten att förslagen kommer att genomföras. En EU-registrering av 

upphovsrättsliga verk skulle kräva en överstatlig registreringsfunktion som 

riskerar att bli tungrodd, opraktisk och innebära stora kostnader. Eftersom 

upphovsrätt uppkommer formlöst så uppstår även frågor om vilka 

bedömningskriterier som skall användas vid registrering av upphovsrätt. Att 

upphovsrätt kan erhållas för en mängd olika typer av verk försvårar en sådan 

bedömning. Idén om en harmoniserad gemensam EU-rättslig 

upphovsrättslagstiftning bör övervägas noga innan ett sådant projekt initieras. Att 

sammanfoga 28 upphovsrättsliga lagstiftningar skulle kräva enorma resurser och 

tidsåtgången skulle bli stor. Ur svensk synvinkel kommer ett sådant projekt även 

att påverka redan initierade lagstiftningsprojekt.  

Avtalslicenskonstruktionen har ibland figurerat i samband med att hitta nya 

lösningar för licensiering av upphovsrätt inom EU. Det främsta hindret som 

framförts är att avtalslicenskonstruktionen är starkt beroende av välfungerande 

upphovsrättsorganisationer med kvalificerade system för inkassering och 

fördelning av ersättning samt insyn och rapportering. Direktivet om kollektiv 

rättighetsförvaltning innehåller bland annat harmoniserade regler om just 

förvaltningen av upphovsrättsorganisationer och kan således skapa möjligheter för 

medlemsstater utanför Norden att använda avtalslicenskonstruktionen för att 

klarera rättigheter på det egna territoriet. Avtalslicenskonstruktionen har dock 

avfärdats som ett alternativ vid gränsöverskridande licensering av upphovsrätt. 

Avslutningsvis erinras att avtalslicenskonstruktionen utgör ett effektivt verktyg 

för att klarera rättigheter vid massutnyttjanden av upphovsrättsligt skyddade verk 

och har en fortsatt stark position inom det svenska rättssystemet. Starka 

traditioner om kollektiv anslutning tillsammans med avtalslicensens behov av 
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välfungerande upphovsrättsorganisationer har gjort Sverige och de övriga 

nordiska länderna till förgrundsländer inom området. Utvidgningen av 

avtalslicenserna vittnar om lagstiftarens intentioner att bevara rättsfiguren även i 

framtiden. Pågående och framtida EU-rättsliga lagstiftningslösningar kommer 

självklart att påverka avtalslicenskonstruktionen men i Sverige kommer den med 

största sannolikhet att bevaras så långt som möjligt. 
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Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och regionkommittén - En digital 
agenda för Europa. 
EU-kommissionens rekommendation (2005/737/EG) av den 18.5.2005 om 
kollektiv gränsöverskridande förvaltning av upphovsrätt och närstående 
rättigheter i samband med lagliga musiktjänster på nätet. 

MEMO/14/80 - Commissioner Michel Barnier welcomes the European 
Parliament vote on the Directive on collective rights management 

IP/12/1213 - Copyright - Commission launches public consultation 
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Prop. 2012/13:141 Förbättrade möjligheter till licensiering av upphovsrätt 

Prop. 2010/11:33 Återanvändning av upphovsrättskyddat material i radio och tv 

Prop. 2006/07:79 Upphovsmannens rätt till ersättning vid vidareförsäljning av 
originalkonstverk (följerätt) – genomförande av direktiv 2001/84/EG 

Prop. 2004/05:110 Upphovsrätten i informationssamhället – genomförande av 
direktiv 2001/29/EG, m.m. 

Prop. 1997/98:156 Kassettersättning 

Prop. 1994/95:151 Droit de suite och längre upphovsrättsligt skydd 

Prop. 1994/95:58 Uthyrning och utlåning av upphovsrättsligt skyddade verk, m.m. 

Prop. 1993/94:109 Fotografirättens integration i upphovsrättslagen 

Prop. 1992/93:214 om ändringar i upphovsrättslagen 
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Prop. 1985/86:146 om vidaresändning av radio- och TV-program 

Prop. 1979/80:132 om ändring i upphovsrättslagen (1960:729), m.m. 

Prop. 1960:17 till riksdagen med förslag till lag om upphovsrätt till litterära och 
konstnärliga verk, m.m.; given Stockholms slott den 27 november 1959. 

SOU 2012:59 Nya villkor för public service 

SOU 2011:32 En ny upphovsrättslag 

SOU 2010:24 Avtalad upphovsrätt 

SOU 2005:1 Radio och TV i allmänhetens tjänst – Riktlinjer för en ny 
tillståndsperiod 

SOU 1990:30 Översyn av upphovsrättslagstiftningen: fotografirättens integration, 
2 kap. upphovsrättslagen, särskilda frågor om konstverk 

SOU 1978:69 Upphovsrätt 1: Fotokopiering inom undervisningsverksamhet 

SOU 1956:25 Upphovsmannarätt till litterära och konstnärliga verk, lagförslag av 
auktorrättskommittén 

Ds 2013:63 Herrelösa verk i kulturarvsinstitutionernas samlingar 

Ds 2008:15 Återanvändning av upphovsrättsligt skyddat material som finns i 
radio- och TV-företagens programarkiv 

Dir. 2014:30 Kollektiv rättighetsförvaltning på upphovsrättsområdet 

Dir. 2009:65 Tilläggsdirektiv till Upphovsrättsutredningen (Ju 2008:07) 

Dir. 2008:37 Översyn av vissa frågor om upphovsrätt  

Faktapromemoria 2011/12:FPM175 Direktiv om kollektiv rättighetsförvaltning 

Rättsfall 

EU-domstolen 
C-5/08 (Infopaq) 
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NJA 1968 s. 104 
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