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Abstract 

 

The purpose of this essay is to investigate and analyze the relationship between the 

exclusive rights of a copyright holder and certain limitations connected to those 

rights. In particular, how the limitation regarding certain types of temporary acts of 

reproduction relates to the conduct of streaming copyright protected works online.  

 The right of reproduction is stated in 2§ URL (the Swedish Copyright Act), 

and also in Article 2 of the European directive Infosoc. The rules state that a copyright 

holder has the exclusive right to ”authorize or prohibit direct or indirect, temporary or 

permanent reproduction by any means and in any form” of their works. However, the 

exception to this rule can be found in 11a§ URL and Article 5.1 of the 

Infosocdirective. These rules state that certain temporary acts of reproduction, that are 

transient and incidental, can under some conditions be exempted from the exclusive 

right of reproduction held by the copyright owner.  

 There has been some legal uncertainties regarding how the conduct of 

streaming online, in cases where the copyright protected work is made available 

without consent, relates to the exception of certain temporary acts of reproduction 

(Article 5.1 Infosocdirective and 11a§ URL), especially in relation to end users. In 

April 2017 the European Court of Justice made a preliminary ruling regarding the 

question of how streaming online relates to Article 5.1 in the Infosocdirective. More 

specific, the ruling was concerning the sale of a multimedia player enabling free 

access to copyright protected works without the consent of the right holders. The 

European Court of Justice held that this specific type of reproduction, on a 

multimedia player, does not meet the conditions of Article 5.1. Regarding the 

question of end users, the Court stated that ”..it must be held that it is, as a rule, 

deliberately and in full knowledge of the circumstances the purchaser of such a player 

accesses a free and unauthorized offer of protected works.” Leaving the question of 

how to view the responsibility of end users still open. Although it is now made clear 

that selling a multimedia player that gives end users access to unlawful streaming is 

not permitted. However, the question of how unlawful streaming relates to transient 

copies and the legal responsibility of end users is still left unanswered.  
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund  
Den ökade användningen av internet och den omfattande digitaliseringen av samhället 

har bidragit med många nya tekniska lösningar, men också med flera nya rättsliga 

problem. Inom immaterialrätten har detta exempelvis märkts av inom det 

upphovsrättsliga området. En av de ensamrätter som tillfaller en upphovsman är rätten 

till exemplarframställning som fastställs i 2§ URL (Lag (1960:729) om upphovsrätt 

till litterära och konstnärliga verk). Denna rätt innebär att en upphovsman ensam har 

rätten att besluta hur, var och när deras verk ska mångfaldigas.  

 I juli 2005 införlivades det EU-rättsliga direktivet Infosoc1 i svensk rätt. Syftet 

med direktivet var att harmonisera och stärka upphovsrätten inom unionen, samt att 

möta den nya tekniska utvecklingen på ett sätt som både tillgodosåg upphovsmännens 

rätt till sina verk och allmänhetens intresse att ta del av skyddade verk. I samband 

med införandet av Infosocdirektivet infördes inskränkningsbestämmelsen 11a§ i 

URL. Denna bestämmelse motsvaras av artikel 5.1 i direktivet och stadgar att vissa 

typer av tillfälliga kopior ska falla utanför upphovsmannens ensamrätt. Bestämmelsen 

syftar främst till att skydda enskilda och mellanhänder från att begå upphovsrättsliga 

intrång vid enbart användande av internet.  

 I propositionen2 till införandet av Infosocdirektivet står det skrivet att när 

enskilda enbart tittar eller lyssnar på verk som finns tillgängligt på internet utgör detta 

inte en upphovsrättsligt relevant åtgärd, eftersom ingen exemplarframställning ägt 

rum.3 I digitala miljöer uppstår det dock tillfälliga kopior när man tittar eller lyssnar 

på ett verk, dessa situationer har under vissa förutsättningar omfattats av 11a§ i URL 

och därmed undantagits för upphovsmännens ensamrätt. Detta har dock lett till viss 

problematik när det kommer till förfarandet streaming. Streaming är idag ett vanligt 

och enkelt sätt att ta del av material på internet. Materialet som finns tillgängligt på 

internet har i många fall upphovsmannens tillstånd och ersättning utgår till denne för 

användningen, det rör i dessa fall situationer där den tillfälliga 

exemplarframställningen ansetts vara upphovsrättsligt relevant och där rättigheterna 

har förhandlats i tidigare led.  Det finns dock flera webbplatser som tillgängliggör 

material utan tillstånd från upphovsmännen. Trots att enskilda har haft vetskap om att 

																																																								
1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av     
2 Upphovsrätten i informationssamhället – genomförande av direktiv 2001/29/EG, m.m. 
3 Prop. 2004/05:110 s.94.		
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detta material finns på internet olovligt men ändå tagit del av materialet, har inget 

ansvar utgått. Denna problematik grundar sig i att när det sker tillfälliga 

exemplarframställningar på internet så är det osäkert om förfarandet utgör ett 

upphovsrättsintrång eftersom tolkningen av inskränkningen i 11a§ URL och artikel 

5.1 i Infosocdirektivet är oklar.  

 I april 2017 gav EU-domstolen ett förhandsavgörande som rörde frågan om 

hur försäljning av en multimediaspelare som skapade förutsättningar för otillåten 

streaming förhåller sig till inskränkningsbestämmelsen om viss tillfällig 

exemplarframställning. Det aktuella förhandsavgörandet, även kallat Filmspeler- 

domen4, behandlar även frågan om enskilda kan drabbas av ansvar när de tar del av 

verk som finns på internet där källan är olaglig. Problemområdet som behandlas i 

detta avgörande är föremål för utredning i denna uppsats.  

1.2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna uppsats är att utreda gällande rätt i det område av upphovsrätten 

som rör ensamrätterna och inskränkningsbestämmelsen 11a§ i upphovsrättslagen och 

artikel 5.1 i Infosocdirektivet, dvs. de bestämmelser som rör undantagen kring 

exemplarframställning och tillfälliga kopior. För att detta ska möjliggöras krävs en 

utredning rörande hur tillfälliga exemplar förhåller sig till den upphovsrättsliga 

ensamrätten och de bestämmelser som inskränker denna rätt.  

 

Mot bakgrund av ovanstående syfte kommer följande frågeställningar behandlas i 

uppsatsen:  

 

I. När faller tillfälliga exemplar innanför respektive utanför ensamrätten?  

II. Hur förhåller sig den nya Filmspeler-domen till tidigare uppfattning om gällande 

rätt på området tillfällig exemplarframställning?  

III. Är streaming från en olaglig källa tillåten enligt gällande rätt?  

IV. Bör viss användning av verk i den privata sfären betraktas som upphovsrättsligt 

relevant?  

 

																																																								
4 EU-domstolens dom av den 26 april 2017, i mål C-527/15.  
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1.3 Metod och material  

Uppsatsen använder den rättsdogmatiska metoden, vilken avser att genom 

rättskälleläran fastställa och tolka gällande rätt. Rättskälleläran innefattar 

användningen och tolkningen av lag, förarbeten, praxis och doktrin.5  

 I denna uppsats har främst upphovsrättslagen (URL)6, Infosocdirektivet7, 

proposition 2005/05:1108 samt förhandsavgörandet från EU- domstolen i mål C-

527/15 (Filmspeler-domen) använts. Eftersom den svenska regleringen på 

upphovsrättsområdet starkt påverkas av den unionsrättsliga har jag genomgående 

under uppsatsen diskuterat både svensk och EU-rättslig reglering. 11a§ URL och 

artikel 5.1 Infosocdirektivet reglerar den tillfälliga exemplarframställningen som 

faller utanför upphovsmannens ensamrätt. Denna reglering är direkt kopplad till 

frågeställningen och syftet i denna uppsats varför dessa bestämmelser har haft 

huvudsakligt fokus under hela uppsatsen. För att förtydliga hur den praktiska 

tillämpningen av 11a§ URL samt artikel 5.1 i direktivet har gått till har jag även tagit 

med och diskuterat relevanta rättsfall på området. I analysen har jag även redogjort 

för skillnader och likheter mellan tidigare praxis och det nya förhandsavgörandet från 

EU-domstolen (Filmspeler-domen).    

1.4 Avgränsningar  

Uppsatsen behandlar framställning av upphovsrättskyddat material över internet 

genom användande av tekniken streaming och skapandet av tillfälliga exemplar. 

Situationer som mer specifikt behandlas är där exemplarframställningen av 

upphovsrättskyddat material har skett utan samtycke från rättighetsinnehavarna, men 

där den tillfälliga kopian som skapats omfattas av undantaget i 5.1 Infosoc och 11a§ i 

URL. Uppsatsens fokus är alltså tillfällig exemplarframställning, varför andra 

liknande handlingar såsom piratkopiering, skapandet av permanenta kopior och illegal 

nedladdning av upphovsrättskyddade verk inte har behandlats. Det är alltså 

upphovsmannens ensamrätt till exemplarframställning som har behandlats i 

uppsatsen. Den andra ensamrätten som tillfaller upphovsmannen, nämligen 

”överföring till allmänheten” är inte kopplad till frågeställningen och har därmed 

																																																								
5 Korling/Zamboni, Juridisk metodlära, (2013), 1:2 uppl. S. 26ff.  
6 lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. 
7 Direktiv 2001/29/EG.  
8 Direktiv 2001/29/EG, m.m. 
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lämnats utanför denna uppsats.  

 I uppsatsen har svensk rätt så som URL och dess förarbeten använts, eftersom 

unionsrätten har haft stort betydelse för den upphovsrättsliga regleringen har även 

denna använts, främst Infosocdirektivet. Trots att upphovsrätten har en global 

räckvidd där material sprids och tillgängliggörs mellan länder över hela världen har 

jag valt att behandla internationell lagstiftning enbart översiktligt.  

1.5 Disposition  

Uppsatsen börjar med ett inledande kapitel, vilket presenteras motivering till val av 

ämne, syfte och frågeställningar, avgränsningar, metod och material och disposition.  

 Det andra kapitlet ger en beskrivning av immaterialrättens område med fokus 

på upphovsrätten, i syfte att ge läsaren en överblick av rättsområdet. Här kommer 

även en redogörelse över vilka krav som ställs för att ett verk ska få upphovsrättsligt 

skydd och vad detta skydd omfattar.  

  Det tredje kapitlet innehåller en genomgång av Infosocdirektivet. Kapitlet 

börjar med en beskrivning av införandet av direktivet och går senare in på vad 

införandet har haft för betydelse för svensk rätt. Här finns även en kort redogörelse 

över de beaktandesatser som ingår i direktivet och som är av betydelse för 

frågeställningen i uppsatsen. Här presenteras även artikel 5.5 i Infosocdirektivet som 

har betydelse för tillämpningen av inskränkningar i samma direktiv.  

  Det fjärde kapitlet behandlar inskränkningsbestämmelsen i 11a§ URL samt 

artikel 5.1 Infosocdirektivet. Dessa bestämmelser är av central betydelse för 

frågeställningen och problembakgrunden i denna uppsats varför en djupgående 

redogörelse har gjorts i detta avseende. Syftet med detta kapitel är att ge läsaren en 

förståelse för hur upphovsmannens ekonomiska ensamrätt förhåller sig till 

inskränkningen bakom tillfällig exemplarframställning. Kapitlet avslutas med en kort 

sammanfattning för att ge läsaren en tydligare överblick av området.  

  Det femte kapitlet innehåller en kort beskrivning av hur det tekniska 

förfarandet streaming, eller strömmande överföring, fungerar. Förfarandet streaming 

är kopplat till frågeställningen genom att det innefattar skapandet av tillfälliga kopior 

och deras överföring till allmänheten. Streaming utgör också en väsentlig del av 

frågeställningen i rättsfallet Filmspeler9  som är en fokuspunkt i denna uppsats. 

Därmed är det relevant för läsaren att veta hur denna teknik fungerar. 

																																																								
9 Dom av den 26 april 2017, C- 527/15.  
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 Det sjätte kapitlet presenteras relevant praxis på området tillfällig 

exemplarframställning. Denna praxis rör främst rättstillämpningen av artikel 5.1 i 

Infosocdirektivet, men berör även kortfattat artikel 5.5 i samma direktiv. Syftet är att 

ge läsaren en förståelse för hur tillämpning av artikel 5.1 fungerar i praktiken. Detta 

kapitel avslutas en sammanfattande kommentar. 

 Det sjunde kapitlet innehåller en genomgång av bakgrunden och 

rättstillämpningen i Filmspeler-domen, som är ett förhandsavgörande från EU-

domstolen. Domen utgör bakgrunden till frågeställningen i denna uppsats och rör 

frågan hur förfarandet streaming förhåller sig till rätten till mångfaldigande och 

inskränkningen som rör tillfälliga kopior.  

 Kapitel åtta avslutar uppsatsen med en analys av gällande rätt i förhållande till 

den nya domen. Detta kapitel inleds med en kort sammanfattning av uppsatsen för att 

sedan fortsätta med en analys av Filmspeler- domen med bakgrund i gällande rätt och 

tidigare praxis på området, varefter uppsatsens slutsatser presenteras.   
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2. Det immaterialrättsliga skyddet  
Upphovsrätten är en del av immaterialrätten, som i sin tur tillhör förmögenhetsrätten. 

Immaterialrättens uppgift är att skydda kreativt och intellektuellt skapande genom att 

se till att skaparen, eller rättighetsinnehavaren, får en ekonomisk ersättning för sitt 

arbete samt, vad gäller upphovsrätten, får sin ideella rätt tillgodosedd. Skyddet för 

immaterialrätt sträcker sig långt tillbaka i tiden och syftet är att främja innovation och 

utveckling genom att garantera skaparen en ensamrätt till sitt verk.10  

2.1 Immaterialrättens framväxt  

Immaterialrättens historia kan sägas ha sin början i det så kallade privilegiesystemet 

som utvecklades i Europa på 1400-talet. Systemet fungerade så att staten gav 

privilegier till enskilda i form av tidsbegränsade ensamrätter. Dessa ensamrätter 

fungerade då främst som ett skydd mot konkurrerande verksamhet. För att avgöra 

vem som skulle få ett privilegium gjordes en lämplighetsbedömning med fokus främst 

på statsnyttan och inte upphovsmännen och uppfinnarna.11  

 Det immaterialrättsliga skyddet som sedan utvecklades på 1700-talet skilde sig 

markant från detta tidigare system. Det nya immaterialrättsliga skyddet ställde 

upphovsmännen och uppfinnarna i centrum, med ett rättsligt grundat anspråk som 

basis för deras ensamrätt till sina prestationer. Det ändrade synsättet var kopplat till 

att man under den här tiden i Europa gick från ett ekonomiskt system med stark statlig 

intervention mot näringsfrihet och marknadsekonomi. England och Frankrike var 

bland de första länderna i Europa med att ge ett rättsligt skydd för immaterialrättsliga 

tillgångar. Ett exempel på detta är Englands Statute of Anne, en lagstiftning som 

trädde i kraft 1709 och innefattade ett rättsligt skydd för upphovsmän.12  

 I resten av Europa växte ett immaterialrättsligt skydd för uppfinnare och 

upphovsmän fram under 1800-talet. 1810 tillerkändes författare i Sverige ensamrätt 

till sina tryckta skrifter och därefter följde patenträtten (1819,1834). Under senare 

delen av 1800-talet i Sverige utvecklades även den privaträttsliga ensamrätten till 

varumärken. Den svenska immaterialrätten har sedan utvecklats successivt och byggts 

																																																								
10 Bernitz/Pehrson/Rosén/Sandgren, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, (2017) uppl. 14. S.1.  
11 Bernitz/Pehrson/Rosén/Sandgren, s. 5.  
12 Bernitz/Pehrson/Rosén/Sandgren, s.5. 	
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ut med nya rätter så som mönsterrätten och växtförädlarrätten.13 Under senare delen 

av 1900-talet har lagstiftningsarbetet på det immaterialrättsliga området främst skett i 

samarbete med de andra nordiska länderna, dokumenterat i t.ex. den juridiska 

tidskriften Nordiskt Immateriellt Rättsskydd (NIR).14  

 Under de senaste 20 åren har immaterialrätten emellertid genomgått en snabb 

europeisering och det är nu främst harmoniseringen inom EU som styr 

lagstiftningsarbetet i Sverige och de övriga nordiska länderna. Ett av skälen till EU:s 

relativt stora engagemang i immaterialrätten är att EU eftersträvar en ekonomisk 

integration.15 Därför är det viktigt att lagstiftningen är mer eller mindre likartad 

genom hela EU.  

 

2.2 EU-rättens genomslag  

Den europeiska unionsrätten har direkt effekt i Sverige sedan Sveriges inträde i EU 1 

januari 1995. Med detta menas att EU-förordningar ska tillämpas direkt av svenska 

domstolar och myndigheter. Vidare innebär det att om svenska regler inte 

överensstämmer med EU-förordningarna så har de unionsrättsliga reglerna 

företräde.16 Den andra formen av EU lagstiftning är direktiven, vilka riktar sig till 

medlemsstaterna men inte har den direkta effekt som förordningar har. Ett direktiv 

förpliktar istället medlemsstaterna att inom en viss tid anpassa sin nationella 

lagstiftning efter det fastslagna direktivet. Syftet bakom dessa direktiv är att öka 

lagharmoniseringen, minska risken för snedvriden konkurrens och utjämna skillnader 

i rättsläget mellan medlemsstaterna.17  Några exempel på viktiga EU-direktiv är 

direktivet om upphovsrättsligt skydd för databaser (96/9/EG), direktivet om 

skyddstiden för upphovsrätt och närstående rättigheter (2006/116/EG) samt direktivet 

om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i 

informationssamhället, även känt som Infosocdirektivet, (2001/29/EG).  

 Förutom EU-förordningar och EU-direktiv måste de nationella domstolarna 

även anpassa sig efter EU-domstolens praxis. Denna praxis har i stor utsträckning 

medfört precisering av olika begrepp inom immaterialrättens område, exempelvis 

																																																								
13 Bernitz/Pehrson/Rosén/Sandgren, s.6.  
14 Se exempelvis, http://www.nir.nu.  
15 Bernitz/Pehrson/Rosén/Sandgren, s.11.  
16 Bernitz/Kjellgren, Europarättens grunder, (2014), 5 uppl. s.100ff.  
17 Bernitz/Pehrson/Rosén/Sandgren, s.21. 	
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begreppet ”överföring till allmänheten”18.  

2.3 Internationella konventioner  

Internationell lagstiftning har lämnats utanför frågeställningen i den här uppsatsen, 

men eftersom vissa internationella konventioner har stor effekt på svensk 

immaterialrättslig lagstiftning är det ändå av vikt att nämna några stycken. 

Bernkonventionen (BK) av 1886 inom upphovsrätten och Pariskonventionen (PK) av 

1883 inom det industriella rättsskyddet jämte otillbörlig konkurrens är två stora 

grundläggande konventioner på det internationella planet. Huvudsyftet med dessa 

konventioner är att garantera rättighetshavare av immaterialrätter i ett 

konventionsland ett starkt rättskydd i de övriga medlemsländerna. Sverige är, 

tillsammans med de övriga EU-länderna samt Norge, Island och Schweiz anslutet till 

båda konventionerna.19 

 Konventionerna grundar sig på två centrala principer, nämligen principen om 

nationell behandling samt principen om minimiskydd. Principen om nationell 

behandling innebär att medlemsländerna är skyldiga att ge ett lika omfattande 

rättskydd till dem som tillhör ett annat medlemsland som de ger till sina egna 

medborgare och företag. Syftet med principen är alltså att det egna landets 

rättighetsinnehavare inte får favoriseras. Principen om minimiskydd innebär att 

konventionerna innehåller regler om den lägsta skyddsnivån som länder anslutna till 

konventionerna måste upprätthålla, främst i förhållande till de andra 

medlemsländerna.20 Huvudsyftet bakom denna princip är alltså att ge immaterialrätten 

en relativt likartad utformning på ett globalt plan.  

 Sverige är även bundet av TRIPS-avtalet, genom egen ratifikation och som 

medlem av EU. TRIPS- avtalet, eller Trade Related Aspects of Intellectual Propery 

Rights utarbetades år 1994 inom ramen för Världshandelsorganisationen (World 

Trade Organization- WTO). TRIPS-avtalet syftade främst till att effektivisera och 

stärka det då ineffektiva immaterialrättsliga skyddet på global nivå. Det fanns 

exempelvis ett stort missnöje i många länder angående den internationella handeln 

med piratkopior och varumärkesförfalskade varor. TRIPS-avtalet innehåller ett 

omfattande regelverk som ställer upp krav på utformningen av det immaterialrättsliga 

																																																								
18 Se exempelvis mål C-160/15, GS Media.  
19 Bernitz/Pehrson/Rosén/Sandgren, s.13.  
20 Bernitz/Pehrson/Rosén/Sandgren, s. 12 ff. 	
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skyddet som medlemsländerna måste ge sina rättighetsinnehavare.21 TRIPS- avtalet 

har idag 150 medlemsländer, däribland alla EU:s medlemsländer samt även länder 

såsom USA och Kina.  

 Avtalet har inte direkt effekt i EU, men EU-domstolen har däremot uttalat att 

EU:s immaterialrättslagstiftning ska tolkas i enlighet med avtalets syfte och lydelse.22 

Ett exempel på detta är att man i Sverige, efter påtryckningar från USA med 

hänvisning till TRIPS-avtalet, fick öka sekretesskyddet för upphovsrättsligt skyddade 

verk.23  

2.4 Om upphovsrättens framväxt  

1810 års tryckfrihetsförordning föreskrev att ”varje skrift vare författarens eller dess 

laglige rättighetsinnehavares egendom”, och man kan säga att det var då 

upphovsrätten föddes i Sverige. Här gavs ensamrätt för författare till deras skrifter, 

samt rätten att bestämma över skriftens mångfaldigande. År 1855 gavs författare, 

genom en förordning, en ensamrätt att bestämma om dramatiska verks uppförande på 

scen. En särskild lag om det författarrättsliga skyddet tillkom 1877, nämligen lagen 

om äganderätt till skrift. Den fortsatta utvecklingen i Sverige är nära knuten till den 

internationella upphovsrättsutvecklingen.24 Bernkonventionen trädde i kraft 1886 och 

de anslutna länderna bildade därefter en Bernunion som Sverige tillträdde 1904. 

Bernkonventionen har sedan dess reviderats ett antal gånger, exempelvis genom 

konferenser i Rom 1928, Bryssel 1948, Stockholm 1967 och i Paris 1971.  

 Svenska Auktorättskommittén lämnade 1956 ett betänkande som sedan lade 

grunden för URL.25 Vid den här tiden hade man främst ett nordiskt samarbete och 

Danmark, Norge och Finland hade liknande upphovsrättslagar, om än med vissa 

olikheter. URL har sedan dess genomgått stora förändringar, särskilt i samband med 

Stockholmskonferensen om Bernkonventionen 1967. De största förändringarna i URL 

skedde dock i samband med Sveriges inträde i EU 1994 och de EU-rättsliga direktiv 

och förordningar som följt därav, framför allt Infosocdirektivet.26  

2.5 Vad kännetecknar upphovsrätten?  

Det immaterialrättsliga skyddet delas upp i ett industriellt skydd och ett 

																																																								
21 Bernitz/Pehrson/Rosén/Sandgren, s.15ff.  
22 Se exempelvis mål C-135/10, Anheuser Bush mot Budvar, p.42.  
23 Bernitz/Pehrson/Rosén/Sandgren, s. 17 – se fallet om Scientologernas hemliga bibel.  
24 Bernitz/Pehrson/Rosén/Sandgren, s. 40ff.  
25 SOU 1956:25.	
26 Prop. 2004/05:110, s.1.  
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upphovsrättsligt skydd. Det industriella skyddet kännetecknas av registrering och 

omfattar i huvudsak rättigheter såsom t.ex. patenträtt, varumärkesrätt, mönsterrätt och 

så vidare. Det upphovsrättsliga skyddet kräver ingen registrering utan uppstår 

automatiskt när verket kommer till. Upphovsrätten skyddar främst konstnärligt 

skapande såsom film, litteratur och musik, men kan också skydda datorprogram och 

brukskonst.27  

  I 1§ URL föreskrivs att den som har skapat ett litterärt eller konstnärligt verk 

har upphovsrätt till det verket. Vidare finns det en uppräkning i 1§ URL angående vad 

som ska förstås som litterära och konstnärliga verk, nämligen skönlitterär eller 

beskrivande framställning i skrift eller tal, datorprogram, musikaliskt eller sceniskt 

verk, filmverk, fotografiskt verk eller något annat alster av bildkonst, byggnadskonst 

eller brukskonst. Uppräkningen är dock inte uttömmande, utan ”verk som kommit till 

uttryck på något annat sätt”28 kan också utgöra ett konstnärligt eller litterärt verk. Med 

litterärt avses att verket anger, sammanställer, beskriver eller åskådliggör något. Så 

med litterärt verk förstås inte bara skönlitteratur och liknande, utan även 

tidningsartiklar, tekniska beskrivningar, föredrag osv.29 För begreppet ”konstnärligt” 

krävs att verket skapats med ”en konstnärlig ambition och i syfte att nå en konstnärlig 

verkan”30. Här ingår verk som filmverk, musikaliska verk, konstverk och sceniska 

verk.  

  Det finns alltså olika kategorier av verk. Men vad är då egentligen ett verk? I 

2§ URL föreskrivs att upphovsrätten omfattar verket ”i ursprungligt eller ändrat skick, 

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

Verket behöver alltså inte vara densamma som det faktiska exemplaret, utan 

underlaget för skapandet omfattas av upphovsmannens ensamrätt. Det är som viktigt 

när man diskuterar begreppet verk är att avgöra vad som är upphovsrättsligt skyddat 

och vad som inte är det, och således kan användas fritt. För att verk ska få 

upphovsrättsligt skydd måste det först och främst vara skapat av någon (1§ URL), 

vilket betyder att det inte får vara rent maskinellt frambringat. Verket måste också 

uppvisa en viss ”självständighet och originalitet”31. Syftet bakom originalitetskravet 

är bland annat att två personer inte oberoende av varandra ska kunna skapa två 

																																																								
27 Bernitz/Pehrson/Rosén/Sandgren, s. 1ff.  
28 URL 1§ p. 7.  
29 Bernitz/Pehrson/Rosén/Sandgren, s. 52ff.  
30 SOU 1956:25 s.65. 
31 Prop. 1960:17 s.379. 
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likadana verk. Det s.k. dubbelskapandekriteriet utgör en hjälpnorm för att avgöra ett 

verks skyddsomfång. Dubbelskapandekriteriet innebär att en annan person inte skulle 

kunna ha skapat ett likadant verk som den första personen utan att ha haft kännedom 

om verket. 32  Dubbelskapandekriteriet räcker dock inte för att verk ska uppnå 

verkshöjd, varmed avses att ett verk måste uppvisa originalitet och särprägel. Kraven 

för att ett verk ska omfattas av upphovsrätt är relativt låga, men man kan säga att det 

är nivån på originalitet och särprägel, alltså verkshöjden, som avgör verkets 

skyddsomfång. Om ett verk uppvisar en hög nivå av originalitet så får det alltså ett 

bredare skydd.33  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

																																																								
32 Bernitz/Pehrson/Rosén/Sandgren, s. 56.  
33 Bernitz/Pehrson/Rosén/Sandgren, s.65.   
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3. Infosocdirektivet  

3.1 Bakgrund och införande 

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

2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i 

informationssamhället, införlivades i svensk rätt genom lagstiftning som trädde i kraft 

den 1 juli 2005.34  Infosocdirektivet bygger på två internationella fördrag som antogs 

av FN:s organ för immaterialrätt, World Intellectual Property Organisation (WIPO) år 

1996, nämligen WIPO Copyright Treaty (WCT) och WIPO Performances and 

Phonograms Treaty (WPPT).  

  Innan Infosocdirektivet infördes var den europeiska upphovsrätten tämligen 

oharmoniserad. Bakgrunden till direktivet var en strävan att försöka harmonisera och 

införliva de två nämnda internationella fördragen i gemenskapens lagstiftning. 

Infosocdirektivet syftade till att harmonisera flera grundläggande rättigheter, såsom 

rätten till mångfaldigande, rätten till överföring av verk till allmänheten, rätten att 

göra verk tillgängliga för allmänheten samt spridningsrätten.35   

 Bakgrunden till införandet av Infosocdirektivet var att skapa ett starkare skydd 

för upphovsrättsligt skyddade verk i den digitala miljön. Detta ansågs nödvändigt då 

utvecklingen av den digitala tekniken medförde att skyddade verk kunde kopieras 

snabbt och enkelt och överföras mellan nätverk på ett helt annat sätt än tidigare.36 

Direktivet avsåg också att harmonisera upphovsrätten på ett sätt så att den inte 

motverkar handel med varor eller tjänsten över medlemsländernas gränser. Man ville 

anpassa rådande lagstiftningen så att den svarade mot den tekniska utvecklingen, 

särskilt vad gäller vissa typer av nyttjande former (som exempelvis möjligheten till 

mångfaldigande av verk).37 Ett annat syfte bakom införandet av Infosocdirektivet var 

att skapa balans mellan å ena sidan upphovsmännens rätt till sina verk, samt å andra 

sidan allmänhetens intresse att få nyttja upphovsrättsskyddade verk.  

3.2 Stärkt skydd för ensamrätten  

Införandet av Infosocdirektivet innebar ett klargörande av upphovsmännens 

ensamrättigheter. En viktig aspekt med införandet av direktivet var att det skapade en 

ensamrätt för upphovsmän att överföra sina verk till allmänheten. I detta ingick ett så 
																																																								
34 Direktiv 2001/29/EG.  
35 Dreir, Thomas, Kur, Annette, European Intellectual Property Law (2013), s. 270.  
36 Prop. 2004/05:110 s.1.   
37 DS 2007:29 s.33. 
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kallat on-demand förfarande, vilket vid tidpunkten för införandet var ett nytt 

upphovsrättsligt begrepp som inte tidigare fanns i svensk rätt.38  

 Förfarandet innebär att verk görs tillgängliga för allmänheten på ett sådant sätt 

att vem som helst kan få tillgång till verken från en plats och en tidpunkt de själva 

väljer. Ett exempel på detta är att verk läggs ut på en webbplats på internet, där 

enskilda själva kan gå in och ta del av verket. Infosocdirektivet medförde alltså, att 

alla tillgängliggörande av verk på internet (eller andra tillgängliggörande som skedde 

på distans) skulle komma att benämnas som överföring till allmänheten och därmed 

förutsätta upphovsmännens tillstånd. 39 Infosocdirektivet medförde också ett 

förtydligande i svensk rätt avseende den tillfälliga framställningen av exemplar. I 2§ 

URL fastställs det numera att rätten till exemplarframställning omfattar såväl 

tillfälliga som permanenta exemplar.40 Som tidigare nämnts medförde också Infosoc-

direktivet att man införde en begränsning i upphovsmännens ensamrätt avseende vissa 

särskilda former av mångfaldiganden, vilket fastställs i 11a§ URL.41  

 

3.3 Viktiga beaktandesatser 

Alla EU-direktiv inleds med beaktandesatser. Dessa fungerar som en slags riktlinjer 

för tillämpningen av reglerna i själva direktivet. Satserna motiverar rättsakten och 

innehåller information om hur rättsakten bör tolkas.42 Detta hänger ihop med att EU-

domstolen vid tillämpningen av reglerna i direktiven använder sig av en 

ändamålstolkning, vilket betyder att domstolen tolkar reglerna i direktiven efter 

lagens ändamål och syfte.43 I svensk rätt refererar man i stället till förarbetet för att få 

ökad förståelse över hur en lagregel ska tillämpas.  

 Eftersom uppsatsens fokus ligger på områdena ensamrätt, mångfaldigande och 

digital användning av verk blir vissa beaktandesatser i Infosoc-direktivet extra 

viktiga, nämligen satserna 5, 9, 31 och 33.  

 Beaktandesats 5 anger att då den tekniska utvecklingen har lett till att 

formerna för skapande, produktion och mångfaldigande har förändrats bör den nu 

gällande lagstiftningen anpassas så att den motsvarar den ekonomiska verkligen.  

																																																								
38 Prop. 2004/05:110 s. 69 ff.  
39 Prop. 2004/05:110 s. 2. 
40 Prop. 2004/05:110 s.88. 
41 Prop. 2004/05:110 s. 90.  
42 Korling/Zamboni, s. 125. 
43 Korling/Zamboni, s. 122. 	
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 Beaktandesats 9 anger vidare att harmoniseringen av upphovsrätt och 

närstående rättigheter måste ha en hög skyddsnivå, eftersom dessa rättigheter har stor 

betydelse för det intellektuella skapandet.  

 Vidare anger beaktandesats 31 att vid tillämpningen av reglerna i direktivet 

måste en skälig avvägning göras mellan olika rättighetsinnehavares och användares 

rättigheter och intressen.  

 Beaktandesats 33 anger att ”ensamrätten till mångfaldigande bör omfattas av 

ett undantag som medger vissa fall av tillfälligt mångfaldigande som är flyktigt eller 

utgör en underordnad användning och som utgör en integrerad och väsentlig del i en 

teknisk process och som uteslutande syftar till att möjliggöra antingen en effektiv 

överföring i ett nät mellan tredje parter via en mellanhand eller en laglig användning 

av ett verk eller annat alster”. Denna beaktandesats fortsätter sedan med att stadga att 

det aktuella mångfaldigandet inte ska ha något självständigt ekonomiskt värde. Sedan 

anges vissa exempel på vad detta kan innebära, t.ex. åtgärder som omfattar 

webbläsning och cachelagring.44  

3.4 Trestegsregeln i Infosocdirektivet.  

Artikel 5.5 i Infosocdirektivet, även kallad ”trestegsregeln” har inte implementerats i 

svensk rätt. Motsvarande reglering finns i fler internationella konventioner så som 

Bernkonventionen, TRIPS-avtalet, WPPT osv. Då Sverige godkände 

Bernkonventionen där trestegsregeln ingår, samt då regeln i huvudsak är en 

tolkningsregel, ansågs en implementering inte vara påkallad.45 

 Trots att trestegsregeln inte är uttryckt i svensk rätt finns det ändå en poäng 

med att redogöra kort för dess innebörd i denna uppsats. Syftet med regeln är att alla 

undantag som finns föreskrivna i Infosocdirektivet (däribland artikel 5.1) ska tolkas i 

ljuset av denna regel. Artikel 5.5 i direktivet stadgar att alla undantag och 

inskränkningar som en medlemsstat kan föreskriva med stöd av direktivet, endast får 

tillämpas i vissa fall, och som inte strider mot ”det normala nyttjandet av verket eller 

annat alster och inte oskäligt inkräktar på rättighetshavarens legitima intressen”46. När 

det gäller begreppen ”normalt nyttjande” och ”oskäligt inkräktar” har det ansetts att 

dessa framförallt har en normativ karaktär. Detta betyder alltså att begreppen ges en 

dynamisk innebörd där man vid tillämpningen av regeln inte behöver ta hänsyn till 

																																																								
44 Se nedan kapitel 4.2.2.  
45 DS 2003:35 s. 111. 
46 Artikel 5.5 Infosoc-direktivet.  
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enbart historiska eller nuvarande situationer där bestämmelsen har använts, utan man 

kan även se till framtida eller potentiella situationer. Den dynamiska tolkningen 

överensstämmer även väl med de syften som anges i beaktandesatserna till 

Infosocdirektivet.47 Vidare följer av beaktandesats 44 i direktivet att medlemsstaterna, 

när de beslutar om undantag och inskränkningar, särskilt ska ta hänsyn till de 

ekonomiska konsekvenserna dessa undantag eller inskränkningar kan få i den ”nya” 

digitala miljön.  

 

3.5 Sammanfattande kommentar  

Infosocdirektivet införlivades i svensk rätt 1 juli 2005. Syftet bakom införandet var 

främst att harmonisera den unionsrättsliga upphovsrätten samt att svara mot de nya 

behov som uppstod i och med den digitala utvecklingen, och de nya möjligheter 

denna utveckling bar med sig avseende att sprida och mångfaldiga verk. Infosoc-

direktivet inleds som sagt med vissa beaktandesatser, dessa satser fungerar som 

tolkningsunderlag när man tillämpar reglerna i direktivet. Detta får extra stor 

betydelse vid tillämpning av inskränkningar och undantag.  

 Artikel 5.5 i Infosocdirektivet är en tolkningsregel som stadgar att alla 

undantag som görs från upphovsmännens ensamrätt enbart får ske i vissa fall, och om 

användningen inte strider mot det normala nyttjandet av verket eller på annat sätt 

oskäligt inkräktar på rättighetsinnehavarens legitima intressen. Undantag som sker i 

enlighet med artikel 5.1 i direktivet får alltså inte ske om framställning skulle strida 

mot villkoren i denna bestämmelse.  

 

 

 

	

	

																																																								
47 DS 2007:29 s.40.  



	 20	

4. Upphovsmannens ensamrätt i nuvarande lagstiftning  
Det nationella skyddet för upphovsrätt återfinns som tidigare nämnt i URL (lag 

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

bygger främst på tanken att skaparen av ett verk (eller rättighetsinnehavaren) ska 

inneha vissa ensamrätter med avseende på användandet av verket i fråga. Dessa 

rättigheter delas vanligen in i ekonomiska rättigheter och ideella rättigheter.48  

 Första kapitlet i URL inleds med ett stadgande som förklarar att den som 

skapat en litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätt till verket. 49  Den 

efterföljande paragrafen, 2§ URL, är en av de mest centrala i lagen och anger vilka 

grundläggande rättigheter en upphovsman har till sitt verk, det vill säga de 

ekonomiska ensamrättigheterna. Dessa rättigheter delas i sin tur upp två delar, 

mångfaldiganderätten och rätten att göra ett verk tillgängligt för allmänheten 

(2§URL).  

 Den ideella rätt som tillfaller upphovsmän eller rättighetsinnehavare kan också 

indelas i två delar (3§ URL), rätten att bli omnämnd när ett verk framställs, och rätten 

att motsätta sig att verket ändras eller att rättighetsinnehavarens konstnärliga eller 

litterära egenart eller anseende kränks.50  

 Upphovsrättsligt relevanta åtgärder består alltså av exemplarframställning 

eller tillgängliggörande för allmänheten, eftersom det är dessa förfaranden som 

omfattas av upphovsmannens ekonomiska ensamrätt. Att en enskild person enbart 

tittar eller lyssnar på ett verk har inte ansetts utgöra en upphovsrättsligt relevant 

åtgärd, oavsett om verket funnits tillgängligt på internet utan upphovsmannens 

tillstånd. Detta eftersom ingen exemplarframställning eller överföring till allmänheten 

sker.51 Dessa situationer faller alltså utanför upphovsmännens ensamrätt. Det här är 

dock en ståndpunkt som kan ha ändrats i samband med det nya förhandsavgörandet 

från EU-domstolen (se nedan kapitel 7).  

4.1 Mångfaldiganderätten  

Mångfaldiganderätten ger upphovsmannen ensamrätt att framställa exemplar av sitt 

verk. Med exemplar avses varje föremål i vilket verket är fixerat, oavsett vilken 

teknik som har använts för detta. Ett litterärt verk kan exempelvis föreligga i en bok, 

																																																								
48 Olsson, Rosén, kommentar till lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, 11a§.  
49 URL 1§.  
50 Prop. 2004/05:110 s. 36ff.  
51 Prop. 2004/05:110 s.94.	
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en tidning eller ett manuskript. Ett annat exempel kan vara en målning som är i 

original eller reproduktion, där båda typerna av framställning omfattas av 

ensamrätten.52  

 Ensamrätten omfattar rätten att nedlägga eller göra det möjligt för andra att ta 

del av verket. Rätten till mångfaldigande, dvs. rätten till exemplarframställning, är 

mycket vidsträckt och innefattar såväl direkt som indirekt framställning av exemplar. 

Med direkt framställning menas att man gör en direkt återgivning av ett verk i 

oförändrad form, genom exempelvis kopiering från ett exemplar till ett annat (till 

exempel fotokopiering). Med indirekt exemplarframställning menas exempelvis när 

ett konstverk målas av eller när man spelar in ett musikstycke och sedan spelar upp 

det i ett annat medium.53 Utöver detta omfattar rätten också varje tillfällig eller 

permanent framställning av verket. Tillfälliga exemplar omfattar exempelvis tillfälliga 

lagringar i ett datorminne som sedan försvinner när datorn stängs av, eller exemplar 

som uppkommer i servrar vid internetöverföringar.54  

 Rätten till exemplarframställning gäller alltså, som tidigare nämnt, även om 

verket har ändrats. Detta framgår i 2§ URL med formuleringen ”i ursprungligt eller 

ändrat skick”. Denna formulering infördes i lagen för att på ett tydligt sätt markera att 

även om verket ändrats genom långtgående bearbetning, översättning eller överföring 

till en annan konstart så gäller upphovsmannen ensamrätt. Att framställa delar av ett 

skyddat verk innebär också en exemplarframställning om dessa delar är 

upphovsrättsligt skyddade. Det krävs alltså samtycke från upphovsmannen trots att 

man inte framställer verket i sin helhet.55 Överföring på en annan teknisk anordning 

förändrar inte heller skyddet som upphovsmannen innehar. Detta blir aktuellt om 

verket exempelvis har överförts till en annan anordning för digital upptagning, så som 

en CD-skiva eller en hårddisk i en dator (2§ andra stycket URL).  

 

4.2 Tillfällig exemplarframställning 

Som redogjorts för ovan, så består upphovsrättsligt relevanta åtgärder av 

exemplarframställning och tillgängliggörande för allmänheten. En enskild person som 

tittar eller lyssnar på ett verk som visar sig på en bildskärm vid användning av internet 

																																																								
52 Prop. 2004/05:110 s. 48ff.  
53 Olsson, Rosén, kommentar till lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, 2§. 
54 Olsson, Rosén, kommentar till lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, 2§.  
55 Prop. 2004/5:110 s.48-49.  
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(webbläsning) utan att vidta några åtgärder för att spara ner det, det vill säga 

framställa ett exemplar, har inte ansetts begå en upphovsrättsligt relevant åtgärd.56 

 Den tillfälliga exemplarframställningen som sker vid enskildas användning av 

internet omfattas i vissa fall av en inskränkning i ensamrätten, som regleras i 11a§ 

URL samt artikel 5.1 i Infosocdirektivet. Även mellanhänder (tjänsteleverantörer) 

som enbart tillhandahåller tekniken som gör det möjligt att överföra material på 

internet, omfattas av detta undantag under vissa förutsättningar. 57 

Inskränkningsbestämmelsen i 11a§ URL reglerar ansvarsfriheten i dessa fall och 

denna bestämmelse kommer redogöras för i detta kapitel. Men först kommer en kort 

genomgång för hur tekniken bakom denna digitala användning fungerar.  

4.2.1 Hur uppkommer tillfälliga exemplar?  

Vid digital användning av verk, såväl på internet som vid annan användning, används 

en teknik som ger upphov till en mängd kopior. Skapandet av dessa kopior krävs för 

att tekniken ska vara möjlig att använda och för att digitala överföringar ska vara 

effektiva. Vid vidarebefordran och förmedling av material på internet sker 

automatiska mellanlagringar på olika routrar och servrar, denna mellanlagring krävs 

för att överföringen ska kunna genomföras. 

  Det finns också en tillfällig lagring vars syfte är att effektivisera överföring av 

information, s.k. cachning. Syftet med cachning är att den tekniska processen av att 

”ladda data” ska ske snabbare när man surfar på internet. Tekniken fungerar så att 

varje gång en webbsida öppnas lagras en kopia på användarens hårddisk, webbsidan 

sparas alltså i datorns sekundärminne. Om webbsidan, och dess källor, inte har 

ändrats sedan senaste besöket på webbplatsen laddas data från den tillfälliga kopian 

som skapats på användarens dator genom cachning, i stället för att filerna och 

informationen laddas ned igen. 58  De kopior som uppstår vid cachning, 

vidarebefordran och andra överföringar på internet kallas med ett gemensamt namn 

för tillfälliga kopior eller tillfälliga exemplar.  

4.2.2 En inskränkning i ensamrätten till förmån för tillfälliga exemplar  

Paragraf 11a§ URL kom till i samband med införlivandet av Infosocdirektivet, och 

motsvarar artikel 5.1 i det direktivet. Denna paragraf är en av de mest tekniska i 

																																																								
56 Prop. 2004/05:110 s. 94ff. 
57 Prop. 2004/05:110 s.91. 
58 Prop. 2004/05:110 s. 89.	
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upphovsrättslagen, och anses även vara en av de mest komplicerade.59 Paragrafen 

stipulerar som följer:  

 

 ”Tillfälliga former av exemplar av verk får framställas, om 

framställningen utgör en integrerad och väsentlig del i en teknisk process 

och om exemplaren är flyktiga eller har underordnad betydelse i 

processen. Exemplaren får inte ha självständig ekonomisk betydelse. 

Framställning av exemplar enligt första stycket är tillåten bara om det enda 

syftet med framställningen är att möjliggöra 

1 överföring i ett nät mellan tredje parter via en mellanhand, eller 

2 laglig användning, dvs. användning som sker med tillstånd från 

upphovsmannen eller dennes rättsinnehavare, eller annan användning som 

inte är otillåten enligt denna lag. “  

 

Syftet med införandet av inskränkningsbestämmelsen 11a§ URL (artikel 5.1 i 

Infosocdirektivet) var att rätten till mångfaldigande inte skulle bli alltför 

långtgående.60 Ett annat syfte bakom införlivandet av artikel 5.1 i Infosocdirektivet 

och skapandet av 11a§ URL var främst att möjliggöra webbläsning och cachning utan 

att användaren gjorde sig skyldig till upphovsrättsintrång. Samt att enskilda inte 

skulle drabbas av orimligt upphovsrättsligt ansvar vid skapandet av tillfälliga kopior 

som uppstår vid webbläsning, eller att mellanhänder skulle drabbas av ansvar för 

enbart tillhandahållandet av teknik.61 Det är viktigt att poängtera att bestämmelsen 

avser tillfällig exemplarframställning, varför exempelvis nedladdning av material till 

användares dator, inte omfattas.  

 Mångfaldiganderätten ansågs få orimliga konsekvenser om inte någon 

begränsning fanns, detta speciellt i förhållande till användningen av internet.62 Om 

alla tekniska kopior och mellanlagringar skulle omfattas av upphovsmannens 

ensamrätt, och därmed kräva tillstånd för användning, skulle inte modern 

informationsteknik kunna fungera. Ett sätt att lösa detta problem har varit att befria 

tjänsteleverantörer från ansvar för de upphovsrättsintrång som äger rum vid 

överföringar som denne verkställer, vilket har skett genom exempelvis e-

																																																								
59 Olsson, Rosén, kommentar till lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, 11a§. 
60 Prop. 2004/05:110 s.90.			
61 Prop. 2004/05:110 s.91.  
62 Prop. 2004/05:110 s. 91.  
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handelslagen 63 . Denna reglering tar dock bara sikte på tjänsteleverantörers 

användning, inte enskildas, varför inskränkningsbestämmelsen i 11a§ URL är av 

betydelse.  

  Paragrafens första stycke innehåller de grundläggande tekniska kriterierna 

som måste föreligga för att ett exemplar ska få framställas utan tillstånd av 

upphovsmannen. Det rör sig om tre kumulativa kriterier. Enligt det första kriteriet 

måste sådana exemplar (verk) utgöra en integrerad och väsentlig del av en teknisk 

process. Här avses främst exemplar som uppkommer vid internetöverföringar, när 

tillfälliga kopior lagras i datorns minne när man surfar på internet, eller cachning 

sker.64 Som redan nämnts så uppkommer alltid tillfälliga kopior vid användning av 

verk över internet, såväl i routrar och servrar som i en dators arbetsminne. Dessa 

kopior utgör då en integrerad och väsentlig del av den tekniska process som krävs för 

att nätverket ska fungera. Sådana fall omfattas därmed av undantaget i 11a§ URL.  

 Det andra kriteriet som måste vara uppfyllt för att tillfälliga exemplar av verk 

ska få framställas är att exemplaren ska vara flyktiga eller ha en underordnat 

betydelse i processen. Här avses i huvudsak situationer där användaren inte kan 

påverka när eller hur en kopia skapas. Detta kriterium omfattar även situationer där 

cachekopior görs, trots att man i dessa fall har en viss möjlighet att själv bestämma 

hur länge en kopia ska finnas kvar.  

 Det tredje och sista kriteriet som måste vara uppfyllt för att framställningen 

ska omfattas av denna bestämmelse, är att exemplaret inte får ha någon självständig 

ekonomisk betydelse. Typexemplet för när ett sådant exemplar kan ha en självständig 

ekonomisk betydelse är när den ursprungliga kopian har tagits bort, men cachekopian 

finns kvar, exempelvis på användarens hårddisk.65 Detta kriterium diskuteras bland 

annat i Premier League-målet66 (se nedan kapitel 6.1).  

 I andra stycket av paragrafen anges två ytterligare förutsättningar som måste 

vara uppfyllda för att en tillfällig exemplarframställning ska få ske utan tillstånd från 

upphovsmannen. Dessa villkor handlar om syftet bakom framställningen och det 

räcker med att ett av dessa villkor anses uppfyllt. 67 Det första villkoret är att 

framställningen sker för att möjliggöra överföring i ett nät mellan tredje parter via en 

																																																								
63 Lag (SFS 2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster.		
64 Prop. 2004/05:110 s.92.   
65 Olsson, Rosén, kommentar till lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, 11a§. 
66 Football Association Premier League m.fl. (C-403/08 och C429/08).  
67 Prop. 2004/05:110 s.90.  



	 25	

mellanhand. Detta villkor avser överföringar över internet eller andra nätverk där 

exemplar tillfälligt framställs, exempelvis vid överföring av e-post, webbläsning och 

cachelagring. Detta krävs för att överföringssystem ska kunna fungera effektivt.68 Av 

beaktandesats 33 i ingressen till Infosocdirektivet framgår att detta gäller om 

mellanhänderna (även kallade serviceproviders eller tjänsteleverantörer) inte ”ändrar 

informationen och ingriper i den lagliga användningen av den teknik som är allmänt 

vedertagen och som används inom branschen för att få fram data om hur 

informationen används”. Detta betyder alltså att om mellanhanden helt avhåller sig 

från att ändra eller manipulera informationen som överförs, så har denne ansvarsfrihet 

för eventuella upphovsrättsliga brott. 

 Det andra villkoret i andra stycket är att framställningen ska möjliggöra en 

laglig användning. Denna användning tar främst sikte på att slutanvändarens 

användning vid exempelvis läsning av webbsidor. Beaktandesats 33 i direktivet 

innehåller även en definition av vad som menas med en ”laglig användning”. Här 

framgår det att med laglig användning menas en användning som antingen sker med 

upphovsmannens tillstånd, eller om tillstånd saknas, att det rör sig om en användning 

som faller utanför upphovsrättslagens tillämpningsområde. Typexemplet för när detta 

kan vara aktuellt är om det rör sig om framställning av exemplar för privat bruk, 

vilket framgår av 12§ URL.  

 Som tidigare nämnt har det inte ansetts utgöra en upphovsrättslig relevant 

åtgärd när enskilda enbart lyssnar eller tar del av material som finns tillgänglig på 

nätet, oavsett om materialet finns där med rättighetsinnehavarnas tillstånd eller inte. 

Enbart tittande och lyssnande har alltså inte varit otillåtet i upphovsrättslig mening, 

eftersom den enskilde inte har försökt spara ner (framställa exemplar av) materialet. 

Detta förtydligas även i beaktandesats 33 till Infosocdirektivet, där det framgår att 

dessa fall utgör en laglig användning i direktivets mening. 69 Begreppet ”laglig 

användning” har även diskuterats av EU-domstolen i fallet Infopaq International70 

samt i Premier League-fallet71. Dessa rättsfall behandlas nedan i kapitel sex.  

																																																								
68 Prop. 2004/05:110 s.91. 	
69 Prop. 2004:05:110 s.94ff. 
70 Infopaq International (C-302/10).   
71 Football Association Premier League m.fl. (C-403/08 och C429/08).  
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4.2.3 Kravet på lovlig förlaga  

Vid tillämpning av 12§ URL, framställning av exemplar för privat bruk, finns det i 

fjärde stycket ett krav på lovlig förlaga. Bestämmelsen infördes i samband med 

införlivandet av Infosocdirektivet och bakgrunden till kravet på lovlig förlaga var just 

användning av internet och spridningen som sker där av film och musik. Eftersom 

mycket av det material som finns tillgängligt på internet inte har upphovsmannens 

tillstånd ansågs det orimligt att allmänheten, genom 12§ URL, skulle fritt kunna ladda 

ner sådant material utan att betala ersättning. En viktig konsekvens med införandet av 

denna nya regeln var alltså att det klargjordes att nedladdning för privat bruk av 

olovligt material på internet inte längre var tillåtet.72 

 När det kommer till förhållandet mellan kravet på lovlig förlaga och rätten att 

framställa tillfälliga exemplar i 11a§ URL finns inget liknande krav vid tillämpningen 

av den regeln. Bakgrunden till detta är att de tillfälliga exemplar som avses i 

bestämmelsen är kopior och har inte någon direkt koppling till den egentliga förlagan. 

Tanken bakom 11a§ URL är som tidigare nämnt att hänsyn inte ska behöva tas till 

mellanliggande led som är nödvändiga för att en viss teknisk process ska kunna 

fungera. Att det finns tillfälliga exemplar (kopior) i exempelvis en nätverkserver som 

är lagliga innebär alltså inte att förlagan anses som lovlig om verket har gjorts 

tillgängligt på internet på ett olovligt sätt. 73 Det betyder bara att de exemplaren som 

framställts har uppfyllt kraven som finns i 11a§ URL och därmed undantas dessa från 

upphovsmannens ensamrätt.  

 Att man valt att inte införa något krav på lovlig förlaga vid tillämpningen av 

11a§ URL följer alltså av att mellanhänder vars verksamhet går ut på ren 

vidarebefordran inte ska drabbas av upphovsrättsligt ansvar, eller att en enskild som 

enbart surfar på internet inte ska drabbas av ett sådant ansvar. Vid införandet av 11a§ 

URL ansåg man att om ett krav på lovlig förlaga skulle införas skulle det strida mot 

bestämmelsen syfte och därmed inte ligga i linje med artikel 5.1 i Infosocdirektivet, 

vars syfte är bland annat att möjliggöra överföring i ett mellan tredje parter via en 

mellanhand.74 Diskussionen avseende kravet på införandet av lovlig förlaga i 11a§ är 

dock högst relevant idag, där nya sätt att skapa tillfälliga exemplar har uppstått. När 

enskilda streamar material på internet, och kopior tillfälligt uppstår, finns alltså inget 

																																																								
72 Prop. 2004/05:110 s.119ff.  
73 Prop. 2004/05:110 s. 122.  
74 DS 2007:29 s. 349 ff.		
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krav på att förlagan ska vara lovlig. Något som bland annat diskuteras i Filmspeler-

domen (se nedan kapitel 7).  

4.3 Varför omfattas inte viss tillfällig exemplarframställning av 

upphovsmannens ensamrätt?  

Artikel 5.1 i Infosocdirektivet är den enda ”tvingande” inskränkningsbestämmelsen i 

direktivet vilket betyder att medlemsländerna har rätt att bortse från de övriga 

undantagsbestämmelserna i direktivet, men måste på något sätt införliva just denna 

regel. Detta leder alltså till att den nationella lagstiftningen måste anpassas så att 

syftet med artikel 5.1 uppnås, varför 11a§ URL stämmer väl överens med 

ordalydelsen i den aktuella artikeln. När det gäller inskränkningen i artikel 5.1 och 

11a§ URL kan det konstateras att den inte innebär att alla former av tillfälliga 

exemplar ska undantas från upphovsmannens ensamrätt till mångfaldigande. Som 

redogjorts för ovan så ska denna inskränkning tillämpas enbart under vissa specifika 

förutsättningar för att en framställning av tillfälliga exemplar ska anses vara tillåten.75 

 Det framgår av det svenska förarbetet till införandet av Infosocdirektivet att 

tanken bakom inskränkningen av tillfälliga exemplar främst var att undanta de 

tillfälliga kopior som uppstår vid vanlig webbläsning. Alltså kopior som skapas utan 

medvetna försök till exemplarframställning eller de kopior som skapas vid 

överföringar i ett nät. Det har såklart heller inte varit önskvärt att enskilda personer 

som surfar på nätet, eller tjänsteleverantörer, ska göra sig skyldiga till 

upphovsrättsintrång när de enbart använder eller tillhandahåller en teknisk process 

som i princip är nödvändig för att informationsteknisk ska kunna fungera effektivt. 

 En annan aspekt som bör belysas är Infosocdirektivets beaktandesatser (se 

ovan kapitel 3.3). Av dessa framgår det att medlemsstaterna vid tillämpning av 

direktivets regler ska ta hänsyn till den tekniska och ekonomiska utvecklingen i 

samhället. Det framgår också att man vill skydda upphovsrättsinnehavare samtidigt 

som vill främja innovation och utveckling.76 Inskränkningen av vissa former av 

tillfällig exemplarframställning blir alltså en naturlig följd av bakgrunden till att 

hänsyn måste tas till dessa principer. Om alla typer av exemplarframställning skulle 

ingå i upphovsmännens ensamrätt skulle detta leda till en klar försämring i 

																																																								
75 Prop. 2004/05:110 s.92.		
76 Se ovan kap. 3.3.  
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förhållande till individers användning av informationsteknik och andra digitala 

tjänster.  

4.3.1 När är en upphovsrättslig åtgärd relevant?  

Att tillfällig exemplarframställning ska ingå i upphovsmännens ensamrätt är den 

europeiska hållningen, vilket framgår av artikel 2 i Infosocdirektivet och i 2§ URL, 

där det föreskrivs att ”framställning av exemplar innefattar… varje tillfällig eller 

permanent framställning av exemplaret av verket”77. Som redogjorts för ovan har man 

sedan valt att lyfta ur vissa former av tillfällig exemplarframställning till förmån för 

användning av internet och informationsteknik. I internationell lagstiftning har inte 

tillfällig exemplarframställning behandlats på samma sätt. I artikel 9 i BK 

(Bernkonventionen) framgår det att ”upphovsmän till litterära eller konstnärliga 

verk…äger uteslutande rätt att låta mångfaldiga dessa verk på vad sätt eller i vilken 

form det vara må”. I artikel 1.4 i WCT (WIPO Copyright Treaty) framgår det att 

parterna till fördraget ska följa bestämmelserna i artiklarna 1-21 samt bihanget till 

BK. Av dessa framgår det att rätten till mångfaldigande enligt artikel 9 i BK ”äger full 

tillämpning även i den digitala omgivningen, särskilt med avseende på utnyttjande av 

verk i digital form. Lagringen av ett skyddat verk i digital form i ett elektroniskt 

medium ska förstås så att det utgör ett mångfaldigande enligt artikel 9 i BK.”   

 Det här uttalandet säger dock inte mycket avseende om tillfälliga exemplar ska 

betraktas som upphovsrättsligt relevanta eller inte, eftersom begreppet ”lagring” inte 

förklaras ytterligare. Varken BK eller WCT uppställer alltså något uttryckligt krav på 

att tillfälliga former av exemplarframställning ska ingå i ensamrätten. Men det är dock 

osäkert om ensamrätten till exemplarframställning i dessa fördrag innefattar sådana 

tillfälliga framställningar som uppkommer vid åtkomst till verk i digitala miljöer.78 

 Vid jämförelse av den europiska (och alltså den svenska) hållningen angående 

exemplarframställning och upphovsrättsligt relevanta åtgärder med internationell 

lagstiftning så som Bernkonventionen och WIPO Copyright Treaty är det tydligt att 

det finns skillnader, detta trots att Infosocdirektivet till stor del bygger på WIPO-

fördragen. De internationella konventionerna ställer alltså inget krav på att tillfälliga 

exemplar som huvudregel överhuvudtaget ska ingå i ensamrätten, vilket däremot 

artikel 2 i Infosocdirektivet gör. Infosocdirektivet erbjuder alltså upphovsmän ett mer 

																																																								
77 2§ st. 2 URL.		
78 Axhamn, Johan, Tillfälliga framställningar av exemplar och rättsligt skydd för åtkomstspärrar i digital miljö, s. 
15-16.  
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långtgående skydd än vad de internationella konventionerna gör.  I Infosocdirektivet 

framgår det dock att vissa fall av tillfälligt mångfaldigande inte ska ingå i 

ensamrätten, detta följer av såväl artikel 5.1 samt beaktandesats 33 i direktivet.  

 Var gränsen ska dras avseende vad som ska anses utgöra en upphovsrättsligt 

relevant åtgärd är dock främst en principiell fråga. Om enskilda tittar på TV eller läser 

en bok hemma utgör det en privatkonsumtion. Den upphovsrättsliga frågan har i dessa 

fall redan behandlats i tidigare led (exempel när rättigheterna till boken köptes). Att 

enbart titta eller lyssna på verk, i en analog miljö, utan att skapa exemplar eller 

tillgängliggöra för allmänheten är som tidigare nämnt inte en upphovsrättsligt relevant 

åtgärd. I digitala miljöer uppstår dock en tydlig gränsdragningsproblematik angående 

vad som ”triggar”, och inte triggar, upphovsrättsligt relevanta åtgärder. Denna 

problematik belyses extra när man jämför just den unionsrättsliga hållningen med 

annan internationell lagstiftningen, där regleringen kring tillfälliga exemplar inte är 

lika tydlig. Trots att Infosocdirektivet innefattar undantag för viss tillfällig 

exemplarframställning (artikel 5.1) där tillämpningen för detta undantag även ges 

tolkningsunderlag i form av artikel 5.5 samt beaktandesatserna är denna fråga 

fortfarande till viss del oklar, särskilt i förhållande till exemplarframställning i digitala 

miljöer där källan utgörs av en olovlig förlaga.  

4.4 Sammanfattande kommentar  

Rätten till mångfaldigande är en ensamrätt som tillfaller upphovsmannen (eller 

rättighetsinnehavaren) i enlighet med 2§ URL samt artikel 2 Infosocdirektivet. För att 

modern informationsteknik ska kunna fungera finns det undantag till denna ensamrätt, 

som stadgas i 11a§ URL och artikel 5.1 Infosocdirektivet. Syftet med dessa 

bestämmelser är att enskilda inte ska drabbas orimligt hårt av upphovsmännens 

ensamrätt vid användandet av internet, samtidigt som upphovsmännen ska ha ett 

starkt skydd i förhållande till användningen av deras verk. 

  Första stycket i 11a§ URL redogör för de tekniska kraven som ställs för att en 

tillfällig exemplarframställning ska omfattas av undantaget. De tillfälliga exemplaren 

får framställas om exemplaren utgör ”en integrerad och väsentlig del i en teknisk 

process och om exemplaren är flyktiga eller har underordnad betydelse i processen.” 

Exemplaret får vidare inte ha självständig ekonomisk betydelse. Samtliga av dessa 

krav måste vara uppfyllda för att en framställning ska omfattas av bestämmelsen. I 

andra stycket av 11a§ URL stadgas två ytterligare krav, vilka hänför sig till syftet 
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bakom framställningen. Det räcker med att ett av dessa villkor är uppfyllt. 

Framställning ska antingen möjliggöra en ”överföring i ett nät mellan tredje parter via 

en mellanhand” eller möjliggöra ”en laglig användning”. Det första villkoret avser 

främst fall då tillfälliga exemplar måste framställas för att få ett överföringssystem 

eller liknande teknisk process att fungera korrekt. Det andra villkoret, laglig 

användning, avser en användning som antingen sker med rättighetsinnehavarens 

samtycke eller en användning som inte är otillåten enligt tillämplig lag.  

 Utöver detta så måste man även ta i beaktande att det idag inte finns något 

krav på ”lovlig förlaga” vid tillämpningen av 11a§ URL. I 12§ URL har lagstiftaren 

ansett det nödvändigt att införa ett krav på lovlig förlaga för att inte allmänheten ska 

ha möjlighet att på ett lagligt sätt ta del av material som finns på internet olovligt. Att 

förlagan skulle vara lovlig ansågs inte vid införandet av 11a§ URL som något 

problematiskt, varför kravet inte infördes i den aktuella bestämmelsen.  

 Att lyfta ur viss tillfällig exemplarframställning från upphovsmannens 

ensamrätt har inte behandlats på samma sätt i unionsrättslig lagstiftningen som i 

internationell. En konsekvens av den digitala utvecklingen har blivit att en 

gränsdragningsproblematik har uppstått avseende vad som ska anses vara en 

upphovsrättsligt relevant åtgärd och inte.  

 I kapitel 6 kommer en redogörelse för hur regleringen kring 11a§ URL samt 

artikel 5.1 samt 5.5 i Infosocdirektivet har tillämpats i rättspraxis. Syftet med detta är 

att ge en överblick över hur bestämmelserna har tillämpats av domstolarna tidigare, 

samt att skapa ett underlag för att sedan kunna jämföra tidigare praxis med den nya 

Filmspeler-domen. Först kommer dock en kort presentation avseende förfarandet 

streaming.  
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5. Upphovsrätten och internet  
Genom den tekniska utvecklingen har alltså möjligheterna att ta del av prestationer 

som skyddas av upphovsrätten kraftigt ökat. Nya tjänster och produkter som 

innehåller och förmedlar skyddat material utvecklas hela tiden. Internet har också 

ökat möjligheterna att kopiera och sprida skyddat material globalt, mellan personer 

och mellan länder. Ett sätt att få bukt med detta problem och skydda upphovsmännens 

intellektuella skapelser har, inom den europeiska unionen varit, som tidigare nämnt, 

att införa Infosocdirektivet. Direktivet syftar som tidigare nämnt till att stärka och 

harmonisera upphovsrätten inom unionen samtidigt som den syftar till att främja den 

tekniska utvecklingen.79  

 Det finns idag ett stort intresse från allmänheten att ta del av upphovsrättsligt 

skyddat material över internet, särskilt i form av film och musik. De ändringar som 

genomfördes i samband med införandet av Infosocdirektivet var bland annat försök 

att stimulera åtkomsten till lagliga alternativ avseende tillgången av upphovsrättsligt 

skyddat material. Rättsinnehavare, återförsäljare samt leverantörer av lagliga 

alternativ har påpekat att den långsamma utvecklingen när det gäller möjligheten att 

ta del av upphovsrättsligt skyddat material på ett lagligt sätt har lett till att olovlig 

fildelning och otillåten streaming har utvecklats så pass mycket i Sverige.80 

5.1 Vad är streaming?  

De flesta vet idag att nedladdning och spridning av piratkopierat material är olagligt. 

Piratkopiering består i att olaglig kopiera upphovsrättsligt skyddade produkter utan 

upphovsrättsinnehavarnas tillstånd. 81  Att detta handlande är olagligt framgår 

exempelvis av 53§ URL. Det råder dock oklarheter kring vad som gäller juridiskt 

angående den relativt nya tekniken streaming, också kallad direktuppspelning eller 

strömmande överföring.  

 Streaming ger enskilda personer möjlighet att ta del av direktsändningar via 

internet, eller filer som har lagrats på webbplatser. Tekniken fungerar så att dessa 

webbplatser har länkar till material som sedan kan streamas. Detta gör man genom att 

klicka på länken så att datafilen öppnas direkt i användarens dator. Filen sparas dock 

inte på den mottagande enheten, utan ständig internuppkoppling fodras. Tillfälliga 

																																																								
79 DS 2007:29 s.31.   
80 DS 2007:29 s.202.  
81 Nationalencyklopedin, piratkopiering. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/piratkopiering  (hämtad 
2017-11-21).  
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filer sparas dock på datorn (eller annan mottagande enhet) under själva 

uppspelningen.82   

 Streaming av upphovsrättskyddat material är idag ett vanligt sätt för enskilda 

personer att ta del av filmer, TV-serier och musik. Detta sker oftast genom så kallade 

betaltjänster så som Netflix, Viaplay, HBO och Spotify, där användare varje månad 

betalar en ersättning för att få se materialet. Materialet finns tillgängligt på dessa 

tjänster med samtycke från rättighetsinnehavaren, som i tur får ersättning för 

användningen. Detta har varit lagliga lösningar på den efterfrågan som finns från 

allmänheten att ta del av upphovsrättsligt skyddat material på ett enkelt och relativt 

billigt sätt. Ett problem är dock att det finns liknande hemsidor på internet så som 

Swefilmer.com och Dreamfilm.se, där användare kan se på filmer och TV-serier 

gratis. På dessa webbsidor finns inget samtyckte från rättighetsinnehavarna avseende 

användningen av deras verk och därmed utgår heller ingen ersättning till dem. 

Tillgängliggörandet av detta material har alltså i dessa fall skett olovligt, men om 

slutanvändaren ägnar sig åt ett upphovsrättsligt intrång när denna tar del av detta 

material har rent juridiskt varit oklart.  

 Om detta tekniska förfarande omfattas av undantaget i 11a§ URL eller inte har 

varit omdiskuterat. Oavsett om strömningen skett från en olaglig källa, så har det 

tillsynes inte varit olagligt enligt URL att enskilda tar del av detta material från 

internet eller andra digitala källor, eftersom detta inte har ansetts utgöra en 

upphovsrättsligt relevant åtgärd.  

 

5.2 Svensk rättstillämpning på området  

En nyligen avgjord dom på området streaming är den så kallade Swefilmer-domen83. 

Domen rör inte tillfällig exemplarframställning och 11a§ URL, men är ändå av 

intresse för förfarandet streaming, varför en översiktlig redogörelse följer här.  

 Domen fastställdes av Varberg tingsrätt 15 maj 2017 och fallet rörde två 

personer som medverkat till eller stått bakom webbplatsen swefilmer.com. I målet 

prövade domstolen om personerna i fråga gjort sig skyldiga till intrång i 

upphovsrätten genom att på sin hemsida länka till upphovsrättsskyddat innehåll 

(främst filmverk). Utöver att länka till det upphovsrättskyddade materialet har 

																																																								
82 Nationalencyklopedin, streaming. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/streaming  (hämtad 2017-10-
01). 
83 Dom 2017-05-15, mål nr: B 1463-15.  
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personerna även administrerat och marknadsfört webbplatsen.84 Tingsrätten fann i 

detta fall att de gjort sig skyldiga till en otillåten ”överföring till allmänheten” 

eftersom de har (på webbplatsen swefilmer.com) länkat till filmverk som funnits på 

andra hemsidor utan tillstånd från rättighetsinnehavarna. Förfarandet har också gjorts 

med ett klart vinstsyfte med tanke på annonsintäkterna personerna har förvärvat. Mot 

denna bakgrund fann tingsrätten personerna skyldiga till brott mot 

upphovsrättslagen.85 

 Den här domen rör som sagt inte frågan om viss tillfällig 

exemplarframställning. Däremot klargjorde tingsrätten i denna dom att det inte är 

tillåtet att bedriva streamingtjänster om man har ett klart vinstintresse samt är 

medveten om att materialet man länkar till inte är publicerat med 

rättighetsinnehavarnas samtycke. Det är alltså klarlagt att bedrivandet av sådana här 

webbplatser är otillåtet, men däremot återstår frågan om enskilda kan dömas för 

upphovsrättsbrott när de tar del av piratströmmat material.  

 

 

 

 

 

	

	

																																																								
84 Mål nr: B 1463-15, s.50.  
85 Mål nr: B 1463 -15, s. 55.		



	 34	

6. Rättstillämpning  
Detta kapitel innehåller en presentation av rättstillämpningen av artikel 5.1 och artikel 

5.5 i Infosocdirektivet. Som beskrivits ovan är artikel 5.1 i Infosocdirektivet en 

inskränkningsbestämmelse från upphovsmannens ensamrätt till mångfaldigande. 

Denna regel ska tolkas mot bakgrund av bestämmelsen i artikel 5.5 i 

Infosocdirektivet, även kallad trestegsregeln. Samtliga rättsfall som nämns i detta 

kapitel är förhandsavgöranden från EU-domstolen.  

 

6.1 Premier League  

Football Association Premier League (FAPL) organiserar filmningen av Premier 

League-matcher och innehar därmed rätten att göra matchernas audiovisuella innehåll 

tillgängligt för allmänheten genom TV-sändningar. 86  FAPL hade beviljat 

programföretag licenser till sändningsrättigheter genom avtal. Dessa avtal innehöll en 

klausul om territoriell begränsning, vilket gav ett programföretag exklusiv rätt 

(ensamrätt) inom sitt område. För att upprätthålla denna ensamrätt åtog sig 

programföretagen att säkerställa att alla sändningar är kodade, samt att ingen 

utrustning godkänns som möjliggör att deras sändningar kan ses utanför deras 

område.87  

 De nationella processerna som sedan föranlett de aktuella målen vid EU-

domstolen gäller försök att kringgå denna ensamrätt. Olika pubar i Storbritannien 

hade börjat använda en utländsk avkodningsutrustning, som distribuerades av 

programföretag till abonnenter hemmahörande i Grekland, för att på så sätt få tillgång 

till matcherna i Premier League. Genom användande av falsk grekisk identitet och 

falska adresser hade pubarna köpt avkodningskort och dekoderbox för privat 

användning från en grekisk distributör.88  

 EU-domstolen poängterade att själva fotbollsmatcherna inte omfattas av 

upphovsrättsligt skydd, eftersom dessa inte når upp till kravet att det ska röra sig om 

upphovsmannens egna intellektuella skapelse. Domstolen konstaterade däremot att 

exempelvis inledande videosekvenser, förinspelade filmer, och olika typer av grafik 

kan omfattas av upphovsrätten. EU-domstolen ansåg dock att trots att det kan finnas 

ett upphovsrättsligt skydd för detta material så skulle ett förbud mot att använda 
																																																								
86 Football Association Premier League m.fl., C-403/08 och C-429/08. 
87 Mål C-403/08 och C-429/08, punkt 30-35.  
88 Mål C-403/08 och C-429/08, punkt 36-43. 	
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utländsk avkodningsutrustning gå utöver vad som kan anses nödvändigt för att 

tillgodose rättighetsinnehavarnas upphovsrättsliga skydd. 89  

 Därefter berörde EU-domstolen frågan om mottagandet av en sändning av en 

fotbollsmatch, som sedan visas på en TV-skärm, medför att det sker ett 

mångfaldigande i enlighet med Infosocdirektivet i dekoderns minne och på TV-

skärmen. Inledningsvis konstaterade domstolen att det av utredningen framgick att de 

aktuella mångfaldigandena i fallet uppfyllde de tre första villkoren i artikel 5.1 

Infosoc-direktivet, eftersom mångfaldiganden i fråga var tillfälliga, flyktiga och 

utgjorde en integrerad del av en teknisk process. Dessa mångfaldiganden har 

genomförts med hjälp av en satellitmottagare och en TV-apparat i syfte att möjliggöra 

mottagandet av TV-sändingarna. 90  Därefter prövade EU-domstolen villkor 4 och 

villkor 5 i artikel 5.1 Infosocdirektivet, och påpekade inledningsvis att de aktuella 

mångfaldiganden inte syftade till att ”möjliggöra en överföring i ett nät mellan tredje 

parter via en mellanhand”91, varför man istället prövade det andra alternativet, dvs. 

om syftet med mångfaldigandet var att möjliggöra en laglig användning av ett skyddat 

verk.92  

 Domstolen började med att hänvisa till beaktandesats 33 i Infosocdirektivet, 

där det framgår att en användning anses som laglig om den görs med tillstånd från 

rättighetsinnehavaren eller inte är otillåten enligt tillämplig lag. Domstolen 

konstaterade att då rättighetsinnehavarna inte gett sitt tillstånd i detta fall, måste man 

istället pröva om den aktuella användningen syftade till att möjliggöra en användning 

av verken som inte är otillåten enligt tillämplig lag.93 EU-domstolen påpekade att det 

är utrett att dessa kortvariga mångfaldiganden möjliggör för satellitdekodern och tv-

skärmen att fungera korrekt. Att endast ta emot dessa sändningar och sedan visa dem 

utgör inte i sig en handling som är underkastad restriktioner, varken enligt 

unionslagstiftningen eller tillämplig nationell lagstiftning, varför handlingen är laglig. 

Domstolen fastslog alltså att de aktuella omständigheterna i målet visade att de 

mångfaldiganden som skett hade till enda syfte att möjliggöra en laglig användning, 

varför detta villkor därmed uppfylldes i den mening som avses i artikel 5.1 i 

Infosocdirektivet.94 Avslutningsvis konstaterade EU-domstolen att denna tolkning av 

																																																								
89 Mål C-403/08 och C-429/08, punkterna 96-117.  
90 Mål C-403/08 och C-429/08, punkt 165.  
91 Artikel 5.1 st. 2 i Infosocdirektivet.  
92 Mål C-403/08 och C-429/08, punkt 167.  
93 Mål C-403/08 och C-429/08, punkterna 168-169. 	
94 Mål C-403/08 och C-429/08, punkterna 170-172.  
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artikeln ligger linje med syftet bakom bestämmelsen 5.1 Infosocdirektivet, nämligen 

att säkerställa nya teknologiers utveckling. 95 

6.2 Infopaq, del 1.  

Infopaq-fallet rörde en begäran om förhandsavgörande som framställts av danska 

Hojesteret (Högsta domstolen i Danmark), 96 i en konflikt var mellan Infopaq 

International, ett företag med verksamhetsområde i mediabevakning och medieanalys 

och Danske Dagblades Forening (härefter DDF), en förening som företräder de 

danska tidningsutgivarna. Målet rörde framförallt tolkningen av begreppet 

”mångfaldigande” i artikel 2a i Infosocdirektivet och inskränkningen om vissa 

tillfälliga mångfaldigande som avses i artikel 5.1 i direktivet.   

  Infopaq framställer bl.a. sammanfattningar av utvalda artiklar från danska 

dagstidningar. Artiklarna täcker ämnen valda av företagets kunder och sänds sedan till 

kundernas e-post. DDF fick kännedom om Infopaqs verksamhet och bedömde då att 

Infopaqs förfarande krävde tillstånd från artiklarnas rättighetsinnehavare. Infopaq 

bestred dock att detta skulle krävas. För att kunna avgöra tvisten beslutade den danska 

domstolen att inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen. I sin begäran framhöll 

den danska domstolen att parterna i det nationella målet bland annat tvistade om 

huruvida skapandet av textfiler och utdrag av sammanfattningar i pappersform skulle 

anses vara mångfaldigande i den mening som avses artikel 2 i Infosoc-direktivet. 

Tvisten rörde även i vilken utsträckning bestämmelsen i artikel 5.1 i direktivet var 

tillämplig på den verksamhet som Infopaq bedrev.97  

 EU- domstolen uttalade sig om tolkningen av artikel 5.1 i Infosocdirektivet, 

angående inskränkningar för vissa tillfälliga former av mångfaldiganden. Domstolen 

konstaterade här fem kumulativa kriterier måste vara uppfyllda för att en inskränkning 

ska bli tillämplig.98 Det måste alltså röra sig om en tillfällig form av mångfaldigande; 

mångfaldigandet måste vara flyktigt eller utgöra ett inkluderande av underordnad 

betydelse; mångfaldigandet måste utgöra en integrerad och väsentlig del i en teknisk 

process vars enda syftet med processen är att möjliggöra en överföring i ett nät mellan 

tredje parter via en mellanhand eller en laglig användning av ett annat alster; 

mångfaldigandet får inte ha någon självständig ekonomisk betydelse.  

																																																								
95 Mål C-403/08 och C-429/08, punkt 179.  
96 Domstolens dom av den 16 juli 2009 i mål C-5/08 Infopaq International.		
97 Mål C-5/08 punkterna 22-25.  
98 Mål C-5/08 punkterna 54-55.  
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 EU-domstolen poängterade sedan att inskränkningsbestämmelsen är ett 

undantag från huvudregeln i artikel 2 Infosocdirektivet, där det stadgas att 

upphovsmän har ensamrätt till sina verk, varför inskränkningen tolkas restriktivt.99 

Enligt EU-domstolen förstärks detta ytterligare i och med att inskränkningen ska 

tolkas mot bakgrund av artikel 5.5 (trestegsregeln).  

 EU-domstolen konstaterade att ett ”flyktigt” mångfaldigande (i den mening 

som avses i artikel 5.1 i direktivet) har till syfte att möjliggöra den tekniska process 

som den ska utgöra en integrerad och väsentlig del av. Domstolen poängterade här att 

eftersom bestämmelsen ska tolkas restriktivt, får det flyktiga mångfaldigandet inte 

överstiga vad som är nödvändigt för att den tekniska processen ska fungera 

tillfredställande.100   

 Domstolen konstaterade vidare att för att ett mångfaldigande ska anses vara 

”flyktigt” ska det bara existera under den tid som behövs för att den tekniska 

processen ska kunna fungera väl. Exemplaret ska alltså raderas eller upphöra 

automatiskt, utan mänskligt ingripande, så snart det inte längre uppfyller någon 

funktion för genomförandet av den tekniska processen.101 Här hänvisade domstolen 

även till beaktandesats 33 i Infosocdirektivet. Där nämns webbläsning och 

cachelagring som exempel på tillfälliga mångfaldiganden, som på grund av att dessa 

mångfaldiganden skapas och raderas automatiskt, omfattas av artikel 5.1.  

 EU-domstolen prövade därefter sakfrågan avseende tvisten mellan Infopaq 

och DDF. Domstolen bedömde här att det inte kunde uteslutas att skapandet av 

textfilerna kunde anses vara flyktiga, eftersom dessa raderas automatiskt från 

datorminnet. 102  Däremot ansåg EU-domstolen att underlaget från den nationella 

domstolen inte var tillräckligt utförligt för att bedöma om lagringen av utdraget av de 

elva orden var så pass automatisera att filen raderades från datorminnet utan 

mänskligt ingripande. Här anförde EU-domstolen att den nationella domstolens 

ansvar att pröva huruvida raderingen av filerna var beroende av viljan hos den som 

använde denna form av mångfaldigande.  

 När det sedan gällde den sista formen av mångfaldigande bestående av att 

Infopaq skrev ut filerna med de elva orden i pappersform (det vill säga utförde ett 

mångfaldigande som inte var datorbaserat) så upphörde exemplaret att existera först 

																																																								
99 Mål C-5/08 punkterna 56-57. 
100 Mål C-5/08 punkt 61.  
101 Mål C-5/08 punkt 64.		
102 Mål C-5/08 punkterna 65.  
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när papperet förstördes. Raderandet av ett sådant exemplar var helt beroende av viljan 

hos användaren. Mångfaldigandet kunde därför inte anses vara flyktigt in den mening 

som avses i artikel 5.1 och kunde därmed inte undantas från den ensamrätt till 

mångfaldigande som avses i artikel 2 Infosocdirektivet.103 

6.2.1 Infopaq, del 2.  

Den nationella domstolen ansåg dock inte att det kunde avgöra fallet på grundval av 

EU-domstolen svar, utan begärde ett nytt förhandsavgörande med huvudsakligen 

samma frågeställning.104 Begäran om förhandsavgörande i detta fall rörde alltså 

tolkningen av artikel 5.1 och 5.5 i Infosocdirektivet. Bakgrunden är huvudsakligen 

densamma som i fallet ovan, nämligen att bolaget Infopaq bedriver verksamhet för 

mediabevakning och medieanalys och därvid utarbetar sammanfattningar av utvalda 

artiklar från bland annat danska dagstidningar.105  

 EU- domstolen började med att besvara hur det tekniska förfarandet i fallet 

förhåller sig till villkoret att mångfaldigandet ska utgöra ”en integrerad och väsentlig 

del i en teknisk process” i artikel 5.1 Infosoc-direktivet.106 Härvid ansåg domstolen att 

villkoret ska tolkas så att mångfaldigandet i sin helhet ska genomföras genom den 

tekniska processen. Mångfaldigandet ska alltså vara nödvändigt i den meningen att 

processen annars inte hade kunnat fungera korrekt och effektivt. 107  Domstolen 

konstaterade vidare att den aktuella tekniska processen (en data insamlingsprocess) 

inte kan fungera korrekt och effektivt utan att ett tillfälligt mångfaldigande, varför 

villkoret ”en integrerad och väsentlig del i en teknisk process” konstaterades vara 

uppfyllt.108 

 Vidare ville den nationella domstolen få klarhet i hur den skulle tolka villkoret 

att mångfaldigandet ”endast ska syfta till att möjliggöra antingen en överföring av 

verk eller annat alster i ett nät mellan tredje parter via en mellanhand eller en laglig 

användning av ett verk eller annat alster”.109 Inledningsvis konstaterade domstolen att 

det aktuella mångfaldigandet inte syftade till att ”möjliggöra en överföring i ett nät 

mellan tredje parter via en mellanhand, varför prövningen istället gällde om 

mångfaldigandet syftade till att möjliggöra en laglig användning. I denna fråga slog 

																																																								
103 Mål C-5/08 punkt 71.  
104 Dom av den 17 januari 2012, Infopaq International, C-302/10.  
105 Mål C-302/10, punkt 8.  
106 Mål C-302/10, punkt 29.		
107 Mål C- 302/10 punkterna 30-32.  
108 Mål C-302/10 punkt 37.  
109 Mål C-302/10 punkt 40.		
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EU-domstolen fast att även om rättighetsinnehavarna inte lämnat tillåtelse till 

utarbetningen av sammanfattningar av tidningsartiklarna, kunde användningen inte 

anses olaglig eftersom utarbetandet av sammanfattningar inte var otillåtet, vare sig 

enligt nationell lagstiftning eller unionsrättslig lagstiftning.110 Domstolen slog vidare 

fast att dessa mångfaldiganden inte heller hade någon självständig ekonomisk 

betydelse, varmed även detta villkor i artikel 5.1 i direktivet uppfylldes. Domstolen 

avslutade med att säga att eftersom samtliga villkor uppfyllts i artikel 5.1 i 

Infosocdirektivet kunde dessa tillfälliga mångfaldiganden under en 

datainsamlingsprocess inte heller anses strida mot artikel 5.5 i direktivet, att 

mångfaldiganden inte får strida mot det normala nyttjandet av verket eller oskäligt 

inkräkta på rättighetsinnehavarnas legitima intressen.  

 

6.3 Public Relations Consultants  

EU-domstolen lämnade den 5 juni 2014 ett förhandsavgörande i ett mål mellan Public 

Relations Consultants Association Ltd (härefter PRCA) och Newspaper Licensing 

Agency Ltd (härefter NLA).111 Förhandsavgörandet avsåg tolkningen av artikel 5.1 i 

Infosocdirektivet och rörde frågan om skyldigheten att inhämta tillstånd från 

upprättsinneharvarna för besök på webbplatser som skapar tillfälliga kopior på 

bildskärmen på användarens dator och i internetcachen på dennes hårddisk.  

 PRCA är en branschorganisation för företag inom PR-området, vars 

medlemmar erbjuds mediabevakning som sedan utförs av Meltwater-koncernen 

(nedan kallade Meltwater). Meltwater ger medlemmarna tillgång till 

bevakningsrapporter om tidningsartiklar som offentliggjorts på nätet. Rapporterna 

skapas utifrån de nyckelord som mottagarna (kunderna) av denna 

mediabevakningstjänst anger. NLA är ett organ som inrättats av tidningsutgivare i 

Storbritannien och som beviljar avtalslicenser avseende innehållet i tidningarna.112 

NLA ansåg att Meltwater och deras kunder måste inhämta tillstånd från 

rättighetsinnehavarna för att kunna tillhandahålla eller motta den aktuella 

mediabevakningstjänsten. PRCA ansåg dock att Meltwaters kunder inte behövde 

någon licens för att motta dessa bevakningsrapporter online.113 Enligt NLA utgjorde 

																																																								
110 Mål C- 302/10 punkterna 44-45.  
111 Dom av den 5 juni 2014, Public Relations Consultants Association, C-360/13.  
112 Mål C-360/13, punkt 7- 8.  
113 Mål C-360/13, punkt 9-10. 
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dock de kopior som skapades när man besökte webbplatsen ett ”mångfaldigande” i 

den mening som avses i artikel 2 i Infosocdirektivet, och dessa kunde inte anses 

omfattas av undantaget i artikel 5.1 i samma direktiv.114  

 Enligt den hänskjutande domstolen avsåg det nationella målet frågan huruvida 

internetanvändare som besöker hemsidor på sin dator utan att ladda ned eller skriva ut 

materialet gör sig skyldiga till upphovsrättsintrång då de skapar skärmkopior och 

cachekopior utan att ha rättighetsinnehavarnas tillstånd att göra sådana kopior. Den 

hänskjutande domstolen har i detta hänseende även gjort gällande att när en 

användare besöker webbplatser utan att ladda ned, kräver de aktuella tekniska 

processerna att de ovan nämnda kopiorna skapas. Kopiorna lagras enbart under den 

tid som själva internetanvändningen pågår; de är också en automatiskt följd av 

surfingen och kräver inget mänskligt ingripande.115 

 EU-domstolen började med att konstatera att frågan gällde huruvida artikel 5.1 

i Infosoc-direktivet ska tolkas så att skärmkopior och cachekopior som skapas av en 

slutanvändare vid besök på en webbplats, uppfyller villkoret att sådana kopior ska 

vara ”tillfälliga, att de ska vara flyktiga eller utgöra ett inkluderande av underordnad 

betydelse och att de ska utgöra en integrerad och väsentlig del i en teknisk 

process” 116 , samt huruvida sådana kopior får skapas utan tillstånd från 

upphovsrättsinnehavarna. EU-domstolen påpekade att det framgår av praxis (här 

nämns Infopaq-international samt Premier League-fallen) att artikel 5.1 måste tolkas 

restriktivt, men att man samtidigt måste säkerställa ny teknologisk utveckling. EU-

domstolen konstaterade vidare att man måste upprätthålla en skälig balans mellan 

rättighetsinnehavare och slutanvändares intressen.117  

 För att besvara tolkningsfrågan konstaterade EU-domstolen inledningsvis att 

kopiorna uppfyllde det fjärde och femte kravet i artikel 5.1 i Infosocdirektivet, varför 

dessa frågor inte behövde utredas ytterligare (alltså att mångfaldigandet har som enda 

syfte att möjliggöra en överföring mellan tredje parter via en mellanhand alternativt 

möjliggöra en laglig användning, samt att kopian inte får ha någon självständig 

ekonomisk betydelse).  I det aktuella fallet ansåg EU-domstolen att kravet på att 

mångfaldigandet ska vara tillfälligt (det första kravet) var uppfyllt, då det framgått av 

handlingarna i det nationella målet att kopiorna raderas så snart användaren har 

																																																								
114 Mål C-360/13, punkt 11-13.		
115 Mål C-360/13, punkterna 14-18.  
116 Mål C-360/13, punkt 21. 
117 Mål C-360/13, punkt 23.		
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lämnat webbplatsen. Därefter prövades det tredje villkoret, dvs. att mångfaldigandet 

ska utgöra en ”integrerad och väsentlig del i en teknisk process”. Domstolen påpekade 

att det här rör sig om två kumulativa kriterier, det vill säga mångfaldigandet ska i sin 

helhet genomföras genom en teknisk process, och att denna form av mångfaldigande 

måste vara nödvändig på så sätt att den tekniska processen annars inte skulle kunna 

fungera på ett korrekt sätt.118 Domstolen ansåg att även dessa kriterier skulle betraktas 

som uppfyllda, eftersom det framgick i det nationella målet att kopiorna skapades och 

raderades genom den tekniska processen. Domstolen påpekade också att även om den 

tekniska processen skulle ha fungerat utan de aktuella mångfaldigandena, skulle den i 

så fall inte fungera på ett effektivt och korrekt sätt.119  

 EU-domstolen prövade därefter det andra villkoret, dvs. att formen för 

mångfaldigande antingen ska vara flyktig eller utgöra ett inkluderande av 

underordnad betydelse var uppfyllt. Även här kom domstolen fram till att detta villkor 

var uppfyllt eftersom kopiorna var begränsade till att gälla under den tid man besökte 

webbplatsen, och måste därför anses vara flyktiga.120 

 EU-domstolen ansåg alltså att alla villkor i artikel 5.1 i Infosocdirektivet var 

uppfyllda. Avslutningsvis prövade EU-domstolen den tillfälliga formen av 

mångfaldigande mot artikel 5.5 i Infosocdirektivet, dvs. om användandet stred mot 

det normala nyttjandet av verket eller inkräktade på upphovsrättsinnehavarnas 

legitima intressen. Här ansåg domstolen att skapandet av dessa kopior inte stred mot 

det normala nyttjandet av verken, eftersom dessa kopior i princip måste skapas för att 

användarna skulle kunna besöka webbplatserna, och det vore orimligt att användare 

skulle behöva inhämta nya tillstånd för varje gång de besökte webbplatsen.121 

Villkoren i artikel 5.5 i Infosocdirektivet var alltså uppfyllda.  

6.4 Avslutande kommentar  

Dessa tre rättsfall rör alltså tolkningen av artikel 5.1 och artikel 5.5 i 

Infosocdirektivet. EU-domstolen uttalade i Premier League-fallet att kortvariga 

mångfaldiganden, som gjorts för att göra det möjligt att ta emot sändningar mellan en 

TV-skärm och en sattelitdekoder, inte i sig är otillåtna enligt tillämplig lag, och 

därmed utgör en laglig användning av verket. I Infopaq-fallet slog EU-domstolen fast 

																																																								
118 Mål C-360/13, punkt 28.  
119 Mål C-360/13, punkt 29 och 34.  
120 Mål C-360/13, punkterna 40-50.  
121 Mål C-360/13, punkterna 54-62.		
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att trots att upphovsrättsinnehavarna till tidningsartiklarna (som det rörde sig om i det 

fallet) inte hade lämnat samtycke till utarbetning av de sammanfattningar som 

skapades, kunde användningen inte anses som olaglig, eftersom verksamheten inte 

var otillåten enligt tillämplig lagstiftning. I Public Relations- avgörandet slog EU-

domstolen fast att artikel 5.1 i Infosocdirektivet ska tolkas så att skärmkopior och 

cachekopior, som genereras av en slutanvändare vid besök på en webbplats, uppfyller 

de villkor som ställs i artikeln, samt att de uppfyller villkoren i artikel 5.5 i direktivet 

och därmed får skapas utan tillstånd från upphovsrättsinnehavarna.  

 I samtliga fall prövade alltså EU-domstolen huruvida de tillfälliga exemplar 

som framställt omfattades av de krav som ställs i artikel 5.1 Infosocdirektivet, samt 

huruvida konsekvenserna av framställningen omfattades av artikel 5.5 i 

Infosocdirektivet (trestegsregeln). Från rättsfallen går det att utläsa att EU-domstolen 

systematiskt har testat de tekniska kriterierna i första stycket samt de subjektiva 

villkoren i andra stycket av artikel 5.1 Infosocdirektivet. Domstolen har även i 

samtliga fall påpekat att bestämmelsen är en inskränkningsbestämmelse och därmed 

ska användas restriktivt. I denna rättspraxis har även EU-domstolen påpekat vikten av 

att skydda upphovsrättsinnehavarnas intressen samtidigt som man inte hämmar ny 

teknologisk utveckling. EU-domstolens tolkning i dessa rättsfall ligger till synes i 

linje med beaktandesatserna till Infosocdirektivet.  
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7. Filmspeler-domen  
Den 26 april 2017 gav EU-domstolen ett förhandsavgörande i mål C-527/15, även 

kallat Filmspeler-domen. Målet hade hänskjutits från en domstol i Nederländerna och 

rörde bl.a. frågan hur försäljning av en multimediaspelare som skapar förutsättningar 

för bl.a. streaming, förhåller sig till inskränkningsbestämmelsen i 5.1 

Infosocdirektivet.  

 

7.1 Bakgrund i målet  

Begäran om förhandsavgörande framställdes i samband med ett mål mellan stiftelsen 

Stichting Brein, som arbetar med att tillvarata upphovsrättsinnehavares rättigheter, 

och Jack Fredrik Wullems.  

 Wullems har via olika webbplatser salufört en multimediaspelare med 

handelsnamnet ”Filmspeler”. Multimediaspelaren är en apparat som fungerar som en 

kanal mellan en bild-och/eller ljudsignal och en TV-skärm. Wullems hade på denna 

multimediaspelare installerat ett tilläggsprogram som specifikt hänvisade till 

webbsidor där internetanvändarna hade getts fri tillgång till skyddade verk, utan 

upphovsrättsinnehavarnas samtycke. Dessa tilläggsprogram innehöll hyperlänkar 

som, om man klickar på dem med den fjärrkontrollen som följer med mediaspelaren, 

ledde vidare till streamingwebbplatser som drevs av tredje parter. Vissa av dessa 

hemsidor innehöll material som gjorts tillgängligt med upphovsrättsinnehavarnas 

samtycke, medan andra innehöll material som spridits utan samtycke. Vidare hade 

Wullems gjort reklam för sin mediaspelare genom att göra gällande att man tack vare 

denna apparat kunde ta del av upphovsrättsskyddat material utan tillstånd från 

upphovsrättsinnehavarna.  

 Den 1 juli 2014 ansökte stiftelsen Stichting Brein om att stämma Wullems 

med yrkandet att rätten skulle förlägga honom att antingen upphöra med försäljningen 

av dessa mediaspelare, eller att sluta erbjuda hyperlänkar som gav användaren olovlig 

tillgång till skyddade verk.   

 I den hänskjutande domstolen anförde Stichting Brein att Wullems genom 

försäljningen av denna mediaspelare gjort en ”överföring till allmänheten” och 

därmed handlat i strid med artikel 3 i Infosocdirektivet. Mot detta hävdade Wullems 

att strömning av upphovsrättsligt skyddade verk från en olaglig källa omfattas av 

undantaget i artikel 5.1 Infosocdirektivet.  
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7.2 Tolkningsfrågorna  

Endast de tredje och fjärde tolkningsfrågorna i förhandsavgörandet har direkt relevans 

för frågeställningen i denna uppsats, varför endast dessa behandlas här.  

 Den hänskjutande domstolen gjorde gällande att EU-domstolen inte tidigare 

hade uttalat sig om den faktiska innebörden av ”laglig användning” i artikel 5.1 

Infosocdirektivet och ställde därför följande fråga (fråga 3): ”Ska artikel 5 i direktiv 

2001/29 tolkas så, att det inte rör sig om ”laglig användning” i den mening som avses 

i punkt 1 b i nämnda artikel om en slutanvändare gör ett tillfälligt mångfaldigande vid 

strömningen av ett upphovsrättsligt skyddat verk från en webbplats som drivs av 

tredje man och på vilken detta upphovsrättsligt skyddade verk utbjuds utan 

rättsinnehavarnas samtycke?”122.  

 Vidare ställde den hänskjutande domstolen följande fråga: ”Om den tredje 

frågan besvaras nekande, strider i så fall en slutanvändares tillfälliga mångfaldiganden 

vid strömning av ett upphovsrättsligt skyddat verk från en webbplats som drivs av 

tredje man och på vilken detta upphovsrättsligt skyddade verk utbjuds utan 

rättsinnehavarnas samtycke mot ”trestegstestet” enligt artikel 5.5 i direktiv 

2001/29?”123 

  EU- kommissionen gjorde gällande att dessa två frågor var hypotetiska, 

eftersom de avsåg strömning av upphovsrättsskyddade verk och inte försäljning av 

multimediaspelare.124 EU-domstolen såg dock ett samband mellan dessa två frågor 

och omständigheterna i det aktuella fallet, eftersom Stichting Brein hade begärt att 

hänskjutande skulle slå fast att ”strömming av upphovsrättskyddade verk från en 

olaglig källa inte är att anse som ”laglig användning” i den mening som avses i artikel 

5 i direktiv 2001/29.” 125  

 EU-domstolen accepterade därför att dessa tolkningsfrågor måste besvaras för 

att domstolen skulle kunna ta ställning till Stichting Breins begäran. Dessa frågor 

hade ställts av den hänskjutande domstolen för att få klarhet i huruvida 

bestämmelserna i artikel 5.1 och 5.5 Infosocdirektivet ska tolkas så att, en tillfällig 

form av mångfaldigande på en multimediaspelare, av ett upphovsrättsligt skyddat 

																																																								
122 Mål C-527/15, punkt 22.   
123 Mål C-527/15, punkt 22.  
124 Mål C-527/15, punkt 54.  
125 Mål C-527/15, punkt 57.  
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verk, vilket strömmas från en webbplats som drivs av tredje man, utan tillstånd från 

rättighetsinnehavaren, ska anses uppfylla villkoren i dessa bestämmelser.126   

 EU-domstolen preciserade att följande villkor måste vara uppfyllda för att en 

mångfaldigande skulle omfattas av inskränkningsbestämmelsen i artikel 5.1 i 

Infosocdirektivet, nämligen att det måste vara av en tillfällig form, flyktigt eller av 

underordnad betydelse, utgöra en integrerad och väsentlig del i en teknisk process, 

vars enda syftet måste vara att möjliggöra en överföring i ett nät mellan tredje parter 

via en mellanhand eller en laglig användning av ett verk eller annat alster, samt inte 

får ha någon självständig ekonomisk betydelse.127 

 EU-domstolen hänvisade även till artikel 5.5 Infosocdirektivet, som stadgar att 

alla undantag som sker med stöd i direktivet måste tillämpas i vissa särskilda fall, 

samt att dessa inte får strida mot det normala utnyttjandet av verket och inte heller får 

inkräkta på rättsinnehavarens legitima intressen.128  

7.3 Prövning i sak  

EU-domstolen förklarade att huvudfrågan skulle vara att pröva huruvida syftet med 

mångfaldigandet var att möjliggöra en laglig användning av ett skyddat verk.129 Det 

alternativa syftet att möjliggöra en ”överföring i ett nät mellan tredje parter via en 

mellanhand” ansågs inte föreligga. Domstolen hänvisade här till beaktandesats 33 i 

Infosocdirektivet, vilken stadgar att en användning ska anses laglig om den görs med 

rättsinnehavarens tillstånd eller inte är otillåten enligt tillämplig lag. Domstolen 

hänvisade även här till artikel 5.5 i direktivet.  

   I detta fall står det klart att Wullems inte har haft rättighetsinnehavarnas 

tillstånd, varför frågan blir om användningen av verken är tillåten enligt tillämplig lag 

eller inte. Domstolen hänvisade här till tidigare praxis på området, bland annat 

Premier League-fallet och Infopaq-international.  

 I Premier League-fallet fastslog EU-domstolen att kortvariga mångfaldigande 

kan vara tillåtna om de möjliggör för kommunikationen mellan en satellitdekoder och 

en TV-skärm att fungera korrekt. Att ta emot dessa sändningar, innehållande 

skyddade verk, och visa dem i en privat krets, ansågs inte utgöra en otillåten handling 

enligt tillämplig lag. EU-domstolen ansåg att de aktuella mångfaldigandena hade som 

																																																								
126 Mål C-527/15, punkt 59.		
127 Mål C-527/15, punkterna 61-62.  
128 Mål C-527/15, punkt 63.  
129 Mål C-527/15, punkt 64.		
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enda syfte att möjliggöra ”laglig användning” i enlighet med artikel 5.1 

Infosocdirektivet. 130  

 Begreppet ”laglig användning” diskuterades också i Infopaq-fallet. Där 

fastställde EU-domstolen att även om upphovsrättsinnehavarna inte hade lämnat sitt 

tillstånd till att man utarbetade sammanfattningar av deras verk (tidningsartiklar i 

detta fall) så var verksamheten inte otillåten enligt tillämplig lagstiftning, varför 

användningen inte kunde anses vara olaglig.131  

 I Filmspeler-fallet tog EU-domstolen särskild hänsyn till att den främsta 

anledningen för presumtiva kunder att köpa den aktuella multimediaspelaren var just 

de förinstallerade tilläggsprogrammen, och att kunderna med avsikt och vetskap om 

omständigheterna köpte denna apparat som gjorde det möjligt att ta del av skyddade 

verk som erbjöds gratis och utan samtycke från rättighetsinnehavarna.132  

 EU-domstolen fastslog att ”en tillfällig form av mångfaldigande på en 

multimediaspelare (såsom den som är aktuell i det nationella målet) av 

upphovsrättsligt skyddade verk som strömmas från webbplatser som drivs av tredje 

man och på vilka dessa verk finns tillgängliga utan upphovsrättsinnehavarens 

samtycke därtill, ska i princip anses strida mot det normala utnyttjandet av verket och 

oskäligt inkräkta på rättsinnehavarens legitima intresse.”133 EU-domstolen hävdade 

vidare att denna typ av mångfaldigande skulle leda till en minskad volym av lagliga 

transaktioner av verken och därför en negativ ekonomisk påverkan för 

upphovsrättsinnehavarna och alltså oskäligt åsamka dem skada.  

 Avslutningsvis konstaterade domstolen att de aktuella tolkningsfrågorna skulle 

besvaras med att artikel 5.1 och 5.5 i Infosoc-direktivet ska tolkas så att dessa 

tillfälliga mångfaldiganden, på en multimediaspelare, inte kan anses uppfylla de 

villkor som ställs i nämnda bestämmelser. De tillfälliga mångfaldiganden av verken 

som skett i detta fall ansågs alltså inte utgöra en ”laglig användning”.  

7.4 Kort sammanfattning av målet  

Filmspeler-domen är ett förhandsavgörande från EU-domstolen som lämnades i april 

2017. I detta fall prövade EU-domstolen frågan om huruvida de tillfälliga 

mångfaldiganden som sker vid användandet av en multimediaspelare, som gör det 

																																																								
130 Mål C-527/15, punkt 67.  
131 Mål C-527/15, punkt 68.  
132 Mål C-527/15, punkt. 69 
133 Mål C-527/15, punkt 70.		
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möjligt att ta del av upphovsrättsligt skyddat material, omfattas av inskränkningen i 

artiklarna 5.1 och 5.5 Infosocdirektivet. Enligt beaktandesats 33 i direktivet är en 

användning laglig om den görs med rättighetshavarens tillstånd eller inte är otillåten 

enligt lag. Samtycke från rättighetshavarna saknades i detta fall, varför domstolen 

prövade om syftet med mångfaldigandet var att möjliggöra en användning som inte är 

otillåten enligt tillämplig lag.  

 I målet drog EU-domstolen slutsatsen att syftet med mångfaldigandet på en 

multimediaspelare inte var att möjliggöra en användning som var laglig, varför 

mångfaldigandet inte omfattades av inskränkningen i artiklarna 5.1 och 5.5 i 

direktivet, och således var otillåtet. EU-domstolen fokuserade även på kundernas 

vetskap om den otillåtna källan till mångfaldigandet, samt på de tillfälliga 

exemplarens ekonomiska inverkan.  
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8. Analys  

8.1 Utgångspunkt/ sammanfattande kommentar  
	
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka gällande rätt i det område av 

upphovsrätten som rör rätten till mångfaldigande. Utgångspunkten har varit att utreda 

hur förfarandet streaming förhåller sig till inskränkningsbestämmelsen 11a§ URL om 

viss tillfällig exemplarframställning, samt huvudregeln om upphovsmännens 

ensamrätt i 2§ URL.134 Immaterialrättens historiska utveckling visar att upphovsrätten 

länge har varit ett skyddsvärt intresse, avsett att främja innovation och teknisk 

utveckling. Upphovsrättens huvudsakliga syfte är vidare att skydda intellektuellt 

skapande och på sätt främja kreativitet. I takt med EU-rättens utveckling har allt 

större fokus lagts på att harmonisera immaterialrätten så att medlemsländerna 

garanterar samma skyddsnivå. 135  Ur ett upphovsrättsligt perspektiv har särskilt 

Infosocdirektivet spelat stor roll. Direktivet syftar främst till att skydda 

upphovsmännens ensamrätt i och med den snabba digitala utvecklingen, där nya 

former av mångfaldigande har gjorts möjliga. För att skapa balans mellan 

rättighetsinnehavare och allmänhetens intresse för användning av verk innehåller 

Infosocdirektivet vissa undantagsbestämmelser. 136 I denna uppsats har artikel 5.1, om 

undantag för vissa fall av mångfaldiganden, varit utgångspunkten. Denna regel 

införlivades i svensk rätt 2005 och uttrycks i 11a§ URL.  

 Huvudregeln är att upphovsmän har en ensamrätt att mångfaldiga sina verk 

(2§ URL), men om det aktuella mångfaldigandet uppfyller vissa kriterier som ställs i 

11a§ URL så undantas framställningen dock från upphovsmannens ensamrätt.137 För 

att kraven som ställs i 11a§ URL ska anses vara uppfyllda krävs att exemplaret i fråga 

ska vara en integrerad och väsentlig del av en teknisk process, vara flyktigt eller ha en 

underordnat betydelse i processen och samt inte ha någon självständig ekonomisk 

betydelse. Vidare uppställs villkoren att framställningen av exemplar bara är tillåten 

om denna framställning syftar till att möjliggöra en överföring i ett nät mellan tredje 

parter via en mellanhand, eller att framställningen möjliggör en laglig användning.138  

																																																								
134 Se ovan kap. 1.3.  
135 Se ovan kap. 2.  
136 Se ovan kap. 4.  
137 Se ovan kap. 4. 		
138 11a§ URL.		
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 Dessa kritiker har sedan diskuterats i olika rättsfall från EU-domstolen, i 

denna uppsats har fokus varit på rättsfallen Premier League 139 , Infopaq- 

International140, Public Relations Consultants141 och den nya Filmspeler-domen142. I 

Premier League-fallet slog EU-domstolen fast att kortvariga mångfaldiganden som 

gjorts för att möjliggöra sändningar mellan en TV-skärm och en sattelitdekoder 

utgjorde en ”laglig användning” då detta förfarande inte var otillåtet enligt tillämplig 

lag. I Infopaq-International slog EU-domstolen vidare fast att trots att 

upphovsrättsinnehavarna i det aktuella fallet inte hade lämnat något samtycke till 

utarbetningar av sammanfattningar som skapades av deras text, så kunde 

användningen inte anses vara otillåten då verksamheten inte var otillåten enligt 

tillämplig lagstiftning. I Public Relations-fallet slog EU-domstolen fast att de 

cachekopior och de skärmkopior som generats av en slutanvändare vid besök på en 

webbplats uppfyllde villkoren i artikel 5.1 och artikel 5.5 i Infosocdirektivet, och 

därmed får skapas utan tillstånd från upphovsrättsinnehavarna.143  

 

8.2 Analys av Filmspeler-domen  

I Filmspeler-domen kom EU-domstolen fram till att ett tillfälligt mångfaldigande på 

en multimediaspelare, av ett upphovsrättsligt skyddad verk, som strömmas från en 

webbplats som drivs av tredje man, och på vilken detta verk finns tillgängligt utan 

rättighetsinnehavarnas samtycke, inte ska anses uppfylla de krav som ställs i artikel 

5.1 och artikel 5.5 i Infosocdirektivet.144 I denna bedömning tog EU-domstolen 

hänsyn till att den huvudsakliga anledningen för presumtiva kunder att köpa 

multimediaspelaren är de förinstallerade programmen som ger kunderna tillgång till 

upphovsrättsskyddade verk. EU-domstolen påpekade att dessa köpare har vetskap om 

att de aktuella verken finns tillgängliga genom multimediaspelaren utan 

upphovsrättsinnehavarnas samtycke.145 I detta fall tog alltså domstolen hänsyn till 

kundernas avsikt och vetskap när de köpte dessa multimediaspelare. Detta skiljer sig 

från tidigare praxis på området där kundernas eller köparnas vetskap inte haft samma 

tyngd. Ett exempel på detta är Premier League-fallet där EU-domstolen uttalade att 

																																																								
139 Football Association Premier League m.fl., C-403/08 och C-429/08.  
140 Infopaq International, C-5/08 och C-302/10. 
141 Public Relations Consultants Association, C-360/13.  
142 Dom C-527/15.  
143 Se ovan kap. 6.		
144 Dom C-527/15 p. 73. 
145 Dom C-527/15 p.69.  
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det inte var otillåtet emot sändningar och visa dem i en privat krets då det inte var 

otillåtet enligt tillämplig lag. Om användarna (tittarna) i det fallet hade avsikt eller 

vetskap när de tog del av sändningarna med den utrustningen som pubarna hade 

diskuterades inte. 146  Däremot uttalade domstolen i Premier League-fallet att 

användarna inte var medvetna om de tillfälliga exemplaren (kopiorna) som skapades i 

satellitdekoderns minne och på TV-skärmen.147 Huruvida användaren hade vetskap 

om de tillfälliga exemplaren som uppstod genom multimediaspelaren diskuterades 

dock inte i Filmspeler-domen.  

 I Filmspeler-domen påpekar EU-domstolen att den typen av mångfaldiganden 

som var aktuell i målet skulle leda till en minskad volym av lagliga transaktioner 

avseende de skyddade verken, vilket i sin tur skulle åsamka upphovsrättsinnehavarna 

skada. Domstolen fastslog här att detta skulle påverka det normala nyttjandet av 

verken och oskäligt inkräkta på rättighetsinnehavarna legitima intressen.148 Enligt 

Infosocdirektivet och tidigare praxis ska inte tillämpningen av artikel 5.1 strida mot 

innebörden av artikel 5.5, vilket man alltså även tog hänsyn till i detta fall. I 

punkterna 67-68 i Filmspeler-domen diskuterar EU-domstolen tidigare praxis där man 

har kommit fram till att olika fall av mångfaldiganden har ansetts vara tillåtna då 

dessa inte varit otillåtna enligt tillämplig lag. Prövningen mellan syftet att möjliggöra 

en laglig användning och tillämplig lagstiftning har dock inte gjorts i detta fall, utan 

fokus har istället lagts på kundernas avsikt och vetskap vid inköpet av produkten. 

Istället för att fokusera på tillämplig lagstiftning har domstolen diskuterat 

tillämpningen av artikel 5.5 Infosocdirektivet. Detta sätt att resonera skiljer sig från 

den praxis som EU-domstolen själv har hänvisat till i fallet (Infopaq-International och 

Premier League).   

	

8.2.1 Hur stor genomslagskraft får domen?  

Den tidigare svenska hållningen, att det inte är upphovsrättsligt relevant att enbart titta 

eller lyssna på et verk, kan ha ändrats i och med Filmspeler-domen.149 I domen läggs 

större vikt på kundernas (tittarnas) vetskap om huruvida de verk som tillgängliggörs 

har rättighetsinnehavarnas samtycke. Ur domen framgår att domstolen fokuserar mer 

på de enskilda konsumenterna än vad som gjorts i tidigare praxis. Att köpa en 
																																																								
146 Mål C-403/08 och C- 429/08.  
147 Mål C-403/08 och C- 429/08 p. 176.  
148 Dom C-527/15 p.70. 
149 Se ovan kap. 4.		
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mediaspelare verkar ha försatt kunderna i en form av ”ond tro” vilket lett till att 

mångfaldigandet inte omfattas av artikel 5.1 och artikel 5.5 i Infosocdirektivet. 

Utifrån detta resonemang slår EU-domstolen fast att det aktuella mångfaldigandet ska 

”i princip anses strida mot det normala utnyttjandet av verken och oskäligt inkräkta på 

rättsinnehavarens legitima intressen”150.  

 Det finns vissa svårigheter förknippade med att avgöra Filmspeler-domens 

dignitet. Domstolens förhandsavgörande var mycket specifikt med ställningstagandet 

i att denna typ av mångfaldiganden, som sker på en multimediaspelare, rent 

principiellt anses vara otillåtet.151 Är det enbart köpet av en multimediaspelare av 

detta slag som ska anses vara otillåtet? Eller får enskilda numera inte streama material 

på internet om de har vetskap om att materialet finns där utan rättighetsinnehavarnas 

samtycke? Det kan tyckas väl vidsträckt att tolka domen på så sätt att den som 

medvetet tar del av som finns tillgängligt utan upphovsrättsinnehavarnas samtycke 

oskäligt inkräktar på rättighetsinnehavarnas legitima intressen. I det här fallet lägger 

EU-domstolen stort vikt på hur Wullems marknadsfört produkten, orsakerna till att 

kunderna köpt eller skulle köpa produkten samt de ekonomiska konsekvenserna 

denna typ av försäljning skulle få för upphovsrättsinnehavarna. Ingenstans i domen 

berör domstolen frågan om det ska anses tillåtet eller inte att streama verk rent 

generellt utan rättighetsinnehavarnas samtycke.  

 Det är som sagt svårt att säga exakt hur vägledande domen är när det kommer 

till förfarandet streaming. Domen är mycket specifik och rör enbart mångfaldigande 

på den typen av multimediaspelare som är aktuell i målet. Domen berör också frågor 

om uppsåt som kan skapa en viss tillämpningsproblematik då det inte är klarlagt 

vilket rekvisit i artikel 5.1 och artikel 5.5 i Infosocdirektivet som domstolen anknyter 

detta till. Det är emellertid tydligt att EU domstolen vill göra något slags 

ställningstagande mot streaming som gör det möjligt att ta del av olovliga förlagor. 

Avgörandet innehåller dock snarare ett principiellt ställningstagande än direkta 

hänvisningar till hur streaming ska hanteras rent upphovsrättsligt. I situationer där det 

inte finns någon tydlig information om huruvida materialet som är upplagt har 

samtycke från rättighetsinnehavaren eller inte, eller där användaren inte har betalat för 

tjänsten är det tveksamt om prejudikatet från Filmspeler-fallet är tillämpligt. Trots 

EU-domstolens försök att skärpa regleringen kring streaming och olovliga förlagor lär 

																																																								
150 Dom C-527/15 p.70. 
151 Dom C-527/15 p.70.	
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effekterna för enskilda som streamar upphovsrättskyddat material utebli, så länge 

dessa inte köper en sådan multimediaspelare som är aktuell i det här fallet.  

8.3 Avslutande synpunkter  

Det finns mycket som tyder på att streaming idag är ett vanligt förekommande 

fenomen. Streaming sker från kända webbplatser så som Netflix och HBO, där det 

tillgängliga materialet är inköpt från rättighetsinnehavarna och användarna varje 

månad betalar för att få utnyttja tjänsten. Streaming sker emellertid även från 

webbplatser som t.ex. swefilmer.com, där verksamheten ofta finansieras genom 

annonsering och där inget tillstånd från rättighetsinnehavarna att sprida eller 

mångfaldiga verket har hämtats.  

 Tidigare har det inte ansetts vara upphovsrättsligt relevant att enbart titta eller 

lyssna på ett verk som finns tillgängligt på internet, detta är något som kan ha ändrats 

genom Filmspeler-domen. I domen har EU-domstolen fastställt att det har betydelse 

om enskilda har vetskap om att materialet som finns tillgängligt har 

rättighetsinnehavarens tillstånd. Domen är dock av en mer principiell karaktär än 

direkt vägledande, och hur enskilda kan drabbas av upphovsrättsligt ansvar vid 

streaming av skyddade verk är, trots Filmspeler-fallet, inte klarlagt. Att EU-domstolen 

väljer att inte ge direkta hänvisningar till hur otillåten streaming ska behandlas är 

troligtvis en följd av att man hellre inför en typ av ”moralisk förpliktelse” än en 

juridisk sådan. Som framgår av såväl proposition 2004/5:110 som av 

beaktandesatserna till Infosocdirektivet har det inte betraktats som önskvärt att 

enskilda drabbas av orimligt ansvar vid upphovsrättsliga intrång som sker på internet. 

Dock bör det tas i beaktande att artikel 5.1 i Infosocdirektivet och 11a§ URL infördes 

med hänsyn till den digitala utvecklingen, men också innan förfarandet streaming var 

så pass utbrett. Enligt beaktandesatserna till Infosocdirektivet är det tydligt att det har 

ansetts viktigt att främja innovation och utveckling, samtidigt som man också har 

försökt skapa en rimlig balans mellan upphovsrättsinnehavares rätt till sina verk och 

allmänhetens intresse att ta del av dessa verk.  

 Upphovsrättsinnehavarnas verk bör ha ett starkt skydd. I och med den digitala 

utvecklingen och de tekniska framstegen som görs varje dag kommer det bli ännu 

lättare att ta del av upphovsrättsliga skyddade verk på internet än vad det tidigare 

varit, och nya sätt att mångfaldiga verk kommer skapas. När detta sker måste 

upphovsmännens ensamrätter få ett starkare skydd som står sig även mot nya sätt att 
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sprida och ta del av skyddade verk. För att detta ska kunna ske krävs tydligare 

riktlinjer från EU-domstolen samt även från nationell lagstiftning. Syftet med 

införandet av 11a§URL var att enskilda inte skulle drabbas av orimligt ansvar vid 

skapandet av tillfälliga kopior som krävs för att en teknisk process ska fungera eller 

vid oavsiktligt skapande av tillfälliga kopior. Att denna regel skulle användas för att 

skydda personer som medvetet tar del av skyddade verk som finns tillgängligt utan 

upphovsrättsinnehavarens tillstånd förefaller inte förenligt varken med 

Infosocdirektivets syfte eller syftet bakom införandet av 11a§ URL.  

 Att låta de specifika fall av exemplarframställningar som nu ingår i 11a§ URL 

istället enbart ingå i upphovsmännens ensamrätt (2§ URL) skulle dock vara 

problematiskt. I beaktandesatserna till Infosocdirektivet framgår det att trots att 

upphovsmännens skydd för sina verk måste hållas starkt i och med den digitala 

utvecklingen så måste man även beakta och främja teknisk utveckling. Frågan om alla 

typer av exemplarframställning ska ingå i upphovsmännens ensamrätt, däribland även 

privatkonsumtion, är som tidigare nämnt främst en principiell fråga. Att slutanvändare 

skulle behöva fråga om lov att få läsa en bok, där rättigheterna tidigare köpts, skulle te 

sig absurt. Det uppstår dock en särskild problematik vid just exemplarframställning 

som sker i digitala miljöer. Där det inte är helt klart om källan till 

exemplarframställningen utgörs av en lovlig förlaga. Den unionsrättsliga lagstiftaren 

har valt att ta ut vissa typer av exemplarframställning för att skydda slutanvändare och 

mellanhänder från orimligt upphovsrättsligt ansvar där exemplarframställning sker 

omedveten eller krävs för att en teknisk process ska fungera. I dagens 

internetanvändning är det dock tydligt att allt flera situationer, än som kanske var 

tänkt, skulle kunna omfattas av undantaget i 11a§ URL och artikel 5.1 

Infosocdirektivet.  

 Det EU- domstolen gjort i Filmspeler-domen, nämligen att ta hänsyn till 

användares vetskap, kan vara en väg framåt i bedömande av denna typ av 

upphovsrättsliga intrång. Problemet som uppstår vid direkt tillämpning av Filmspeler-

domen är dock som tidigare nämnt att det är oklart vilket rekvisit domstolen knyter 

just användarens vetskap till. Idag finns inget krav på lovlig förlaga vid tillämpningen 

av 11a§ URL eller artikel 5.1 Infosocdirektivet. Ett sätt att åtgärda den problematik 

som uppstår i samband med streaming och skapandet av tillfälliga kopior vore 

förslagsvis att i lagstiftningen införa ett krav på lovlig förlaga eller ett krav på 

användarens ovetskap. En annan lösning vore förslagsvis att låta viss 



	 54	

privatkonsumtion som sker på internet omfattas av upphovsmännens ensamrätt. Detta 

eftersom denna typ av privatkonsumtion, även om den inte innefattar en 

exemplarframställning eller en överföring till allmänheten, blir upphovsrättsligt 

relevant för upphovsmännen, då konsumtionen får negativa ekonomiska följder för 

rättighetsinnehavarna.  
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