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Abstract 

The digital technology has through online platforms changed the production, distribution, and access to 

copyrighted works. The platforms have provided the industry with new opportunities as well as new 

challenges. User-generated websites hold great exposure and have increased the consumption of 

copyright protected content, but rarely to the benefit of rightholders. The new market is cross-border 

and requires effective remedies for rightholders to secure reasonable remuneration and protection of 

their copyright irrespective of jurisdiction. As a part of the European Union's Digital Internal Market 

Strategy, a new copyright directive was initiated by the European Commission. In September 2018, the 

European Parliament accepted the directive and the final version was completed in February 2019. 

Article 13 has been especially criticised for imposing “uploading filters” on user-generated websites to 

prevent infringements. Critics claim that the new liability for online platforms could change the internet 

as we know it, and concerns have been raised about the impact on freedom of speech.  

 

The aim of this essay is to; examine the conflict between copyright and freedom of speech, especially 

which method is used for resolving this conflict in court proceedings; if article 13 restricts freedom of 

speech; and if article 13 is proportionate and necessary. I have concluded that the relationship between 

copyright and freedom of speech is versatile and complex. There is no answer to the conflict in law. 

However, certain requirements may be helpful in deciding which right or freedom should prevail. Even 

if article 13 could be interpreted as a form of censorship and relevant technology may fail, the final 

wording of article 13 is an adequate consideration between the interests of copyright and freedom of 

speech.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Upphovsrätten är en del av det system som skyddar intellektuella skapelser och verkar som ett 

incitament för fortsatt kreativitet. Den digitala utvecklingen har förändrat marknaden för 

upphovsrättsligt skyddade verk genom att allt fler plattformar bidrar till att skapa, distribuera och 

presentera verken online, med eller utan rättighetshavarens samtycke. Plattformarna har stora 

exponeringsmöjligheter men oftast en ekonomiskt starkare kontraktsposition än upphovspersoner. Den 

nya marknaden sker gränsöverskridande och kräver effektiva rättsmedel för att rättighetshavare ska 

kunna tillförsäkra sig en skälig ersättning och ha möjlighet att bevaka sina intressen oavsett jurisdiktion.1 

Som en del av Europeiska Unionens (EU) strategi för den digitala inre marknaden presenterades därför 

ett nytt direktiv på upphovsrättens område.2 I september 2018 godtog Europaparlamentet det 

omdebatterade direktivet och den 13 februari 2019 kom uppgifter om den slutgiltiga ordalydelsen. I 

mars 2019 väntas en sista omröstning i Europaparlamentet.3 Direktivet syftar till att modernisera det 

upphovsrättsliga skyddet och kompensera för den rådande ekonomiska obalansen mellan skapare och 

plattformar där verken utnyttjas.4 Bland flertalet nyheter har en artikel varit särskilt utmärkande för det 

så kallade ”uppladdningsfiltret”. Det gäller artikel 13 som orsakat debatt mellan skapare, användare och 

plattformar.  

 

Tidigare har en rättighetshavare huvudsakligen varit ensam ansvarig för att skydda sin upphovsrätt på 

internet. Det nya direktivet föreskriver en omfördelning av ansvaret genom krav på proaktivitet från 

                                                      

1 Olsson, Henry, Copyright – svensk och internationell upphovsrätt, 10 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 2018 [cit. Olsson, 

Copyright], s. 26 f; Europeiska Kommissionen, Impact assessment on the modernisation of EU copyright rules, Part 1 – 3, 

SWD (2016) 301 [cit. Impact assessment], Part 1, s. 7 och 142; Levin, Marianne, Lärobok i immaterialrätt: upphovsrätt, 

patenträtt, mönsterrätt, känneteckensrätt – i Sverige, EU och internationellt, 11 u., Wolters Kluwer, Stockholm, 2017 [cit. 

Levin, Immaterialrätt], s. 69; Bernitz, Ulf, Pehrson, Lars, Rosén, Jan & Sandgren, Claes, Immaterialrätt och otillbörlig 

konkurrens, 14 u., Jure, Stockholm, 2017 [cit. Bernitz med flera, Immaterialrätt], s. 3.  
2 Meddelande från Kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, Europeiska ekonomiska och Sociala Kommittén samt 

Regionkommittén, En strategi för en inre digital marknad i Europa, COM/2015/0192 final av den 6 maj 2015; Förslag till 

Europaparlamentets och Rådets direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden, COM/2016/0593 [cit. 

Kommissionens förslag, COM/2016/0593].  
3 Det innebär i sin tur att ett införlivande sker först år 2021, se Europaparlamentet 

[http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180906IPR12103/parliament-adopts-its-position-on-digital-copyright-

rules] 2018-11-17; Europaparlamentet Press Release [http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-

room/20190226IPR28811/copyright-meps-back-provisional-agreement] 2019-03-06; European Commission Press Release 

Database [http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-528_en.htm] 2019-02-19; Voss, Axel, via Julia Reda 

[https://juliareda.eu/2019/02/eu-copyright-final-text/] och [https://juliareda.eu/wp-

content/uploads/2019/02/Art_13_unofficial.pdf] 2019-02-19. 
4 Impact assessment, Part 1, s. 9. 
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leverantörer av digitala tjänster, specifikt plattformar med användargenererat innehåll.5 Motståndarna 

till direktivet anser att den nya regleringen inskränker yttrande- och informationsfriheten och närmast 

är att betrakta som censur. Flertalet offentliga brev har skickats till Europaparlamentet innan 

omröstningen i september 2018, bland annat har skaparen av the World Wide Web, Tim Berners-Lee, 

tillsammans med ett sjuttiotal av internets pionjärer protesterat mot artikel 13 för att den nya 

ansvarsfördelningen är orimlig och riskerar att drabba användarna.6 YouTube har förklarat att de stödjer 

syftet bakom direktivet men att artikel 13 inte är ekonomiskt försvarbar. Även rättighetshavare inom 

filmbranschen har efter september 2018 önskat att bli exkluderade från artikel 13.7  

 

Gemensamt för ovanstående är en oro för att EU:s nya direktiv kan skada det internet som vi känner till 

i dag, vilken till stor del är beroende av yttrandefriheten. Yttrandefriheten är en av grundpelarna för en 

fri åsiktsbildning, men emellanåt har den kolliderat med upphovsrätten. Det är inte alltid självklart 

vilken av de två rättigheterna som har företräde. När upphovsrätten står inför stora förändringar 

uppkommer frågan om hur det kan påverka yttrandefriheten, särskilt när det berör det digitala rum där 

åsiktsfrihet tycks ta mest plats i dag – på internet.  

1.2 Syfte och frågeställning 

Uppsatsen syftar till att utreda om artikel 13, enligt den slutgiltiga ordalydelsen från trilogmötet den 13 

februari 2019, är en godtagbar inskränkning av yttrandefriheten. Syftet besvaras utifrån de etablerade 

normerna för avsteg från yttrandefriheten, med särskilt fokus på normkonflikten mellan yttrandefrihet 

och upphovsrätt. 

 

Inom ramen för syftet ska följande frågor besvaras: 

I. Vilken metod bör användas för att lösa normkonflikten? 

II. Är artikel 13 en faktisk inskränkning av yttrandefriheten? 

III. Om ja på fråga II, är artikel 13 en godtagbar inskränkning? 

                                                      

5 Artikel 13 i Amendments adopted by the European Parliament on 12 September 2018 on the proposal for a directive of the 

European Parliament and of the Council on copyright in the Digital Single Market (COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 

2016/0280(COD)) (Ordinary legislative procedure: first reading) P8_TA(2018)0337 [cit. Europaparlamentets ändringar, 

P8_TA(2018)0337]. 
6 The Guardian [https://www.theguardian.com/technology/2018/jun/20/eu-votes-for-copyright-law-that-would-make-internet-

a-tool-for-control] 2018-11-17; BBC [https://www.bbc.co.uk/news/technology-44482381] 2018-11-17; Brev från Tim 

Berners-Lee (med flera) finns tillgängligt som PDF [https://www.eff.org/files/2018/06/12/article13letter.pdf] 2018-11-17.  
7 YouTube Creator Blog [https://YouTube-creators.googleblog.com/2018/10/a-final-update-on-our-priorities-for.html] 2018-

11-17; Brev från filmbranschen som PDF [https://juliareda.eu/wp-content/uploads/2018/12/Audiovisual-and-Sports-on-

Value-Gap.pdf] 2018-12-21. 

https://youtube-creators.googleblog.com/2018/10/a-final-update-on-our-priorities-for.html
https://juliareda.eu/wp-content/uploads/2018/12/Audiovisual-and-Sports-on-Value-Gap.pdf
https://juliareda.eu/wp-content/uploads/2018/12/Audiovisual-and-Sports-on-Value-Gap.pdf


 
8 

 

 

 

1.3 Avgränsning och terminologi 

Frågeställningarna besvaras utifrån svensk rätt. På grund av uppsatsämnet följer naturliga inslag av EU-

rätten. För att besvara frågeställningarna krävs en viss förståelse för tekniken bakom uppladdningsfilter. 

Till följd av uppsatsens omfattning och fokus på juridik har området för tekniska lösningar begränsats 

till det som diskuterats av Europeiska kommissionen (kommissionen).  

 

Artikel 13 berör också regelverket för parodier som i sin tur diskuteras i uppsatsen, området för parodier 

har dock avgränsats till en översiktlig genomgång eftersom att det är ett uppsatsämne i sig själv.  

 

Nära till yttrandefriheten ligger informationsfriheten, se 2 kap. 1 § andra punkten i kungörelsen 

(1974:152) om beslutad ny regeringsform (RF). Uppsatsen kommer inte att behandla regelverket för 

informationsfrihet närmare, utan begreppet yttrandefrihet ska uppfattas som att det även omfattar den 

del av informationsfriheten som är rätten att ta del av andras yttranden.  

 

Vidare använder jag mig av begreppet ”upphovsperson” för en könsneutral framställning. Vad som 

menas är det som i lagen står skrivet som ”upphovsman”. Tanken är inte att begreppet upphovsperson 

ska avse något eller någon annan än en person som är skapare av upphovsrättsliga verk. Vad gäller 

begreppen ”plattform” respektive ”webbplats” ska det upplysas om att de används växelvis genom 

uppsatsen men avser samma sak. 

 

Uppsatsen riktar sig till jurister som har en grundläggande förkunskap om immaterialrätt. Det förutsätts 

också att läsaren har en grundläggande förståelse för internet som kommunikationsmedel.  

1.4 Metod och material 

För att besvara samtliga frågeställningar och fastställa de etablerade normerna är det nödvändigt att 

utreda gällande rätt på upphovsrättens respektive yttrandefrihetens område. I denna del använder jag 

mig av en rättsanalytisk metod för att analysera och kritiskt granska det regelverk som tillämpas på 

användargenererat material på internet.8 Därefter undersöks hur domstolar i Sverige och Europa 

bedömer inskränkningar av yttrandefriheten och särskilt när de kolliderar med upphovsrätten. Till saken 

hör att uppsatsen undersöker ett ämne som är i lagstiftningsstadiet, det är dock viktigt att beskriva äldre 

rättspraxis för att kunna svara på om lagstiftningen är en lämplig ordning i praktiken. I utredningen av 

normkonflikten används rättsanalytisk metod tillsammans med EU-rättslig metod, åter för att kritiskt 

granska regelverket och samtidigt ta hänsyn till EU-rätten. Utredningen av normkonflikten tillför en 

                                                      

8 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare – ämne, material, metod och argumentation, 3 u., Norstedts Juridik, 

Stockholm, 2015 [cit. Sandgren, Rättsvetenskap], s. 45 f.  
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djupare förståelse för rättigheternas samspel och vad som brukar betraktas som en faktisk inskränkning. 

Vad gäller utredningen av artikel 13 och de tekniska lösningarna används främst den EU-rättsliga 

metoden.  

1.4.1 Rättsanalytisk metod 

Rättsanalytisk metod angränsar till rättsdogmatisk metod och består dels i att förklara gällande rätt med 

hjälp av traditionella rättskällor, det vill säga lag, förarbeten, praxis och doktrin.9 Rättskällorna har en 

förutbestämd hierarki som återspeglas i utredningen på så vis att grundlagen står över vanlig lag, följt 

av förarbeten, därefter rättspraxis och doktrin.10 Viss hänsyn tas till nykomna underrättsavgöranden för 

att belysa hur rätten numera tillämpas. Vidare tas i beaktande att förarbeten fått mindre betydelse efter 

inträdet i EU, eftersom tolkning av många bestämmelser numera är beroende av den harmoniserade EU-

rätten och EU-domstolens avgöranden.11 Svensk harmoniserad rätt ska alltid tolkas i ljuset av EU-rätt 

och som ett led i det präglas analysen av en EU-konform tolkning.12 Doktrin användas som ett stöd för 

att förklara respektive rättsområde och tillföra uppsatsen fler insikter om tillämpningen av gällande 

rätt.13 Materialet består till stor del av svensk lagstiftning och domstolspraxis tillsammans med EU-

domstolens avgöranden. Till viss del behandlas tillhörande förarbeten och hänsyn tas till 

Europadomstolens avgöranden. På upphovsrättens område presenteras även ett översiktligt avsnitt 

gällande internationella åtaganden. Nackdelen med materialet är att det kan finnas diskrepans i vad som 

är gällande rätt mellan svensk rätt och EU-rätten. Av hierarkiska skäl följer det att den EU-rättsliga 

ställningen ska ges företräde framför nationell rätt.14  

 

Rättsanalytisk metod tar också sikte på att analysera rätten, varför den är särskilt behjälplig i avsnittet 

om normkonflikten mellan upphovsrätten och yttrandefriheten.15 Det finns inget svar i lagen på vilken 

rättighet som har företräde och således kommer utredningen till stor del att utgå från svenska och 

unionsrättsliga avgöranden samt avgöranden från Europadomstolen på grund av den 

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna (EKMR). Eftersom frågan berör 

unionsrätten, tillämpas också EU-rättslig metod i denna del.16 Nackdelarna med materialet är att det inte 

                                                      

9 Korling, Fredric. & Zamboni Mauro (Red.), Juridisk metodlära, 1u., Studentlitteratur, 2013 [cit. Korling med flera, Juridisk 

metodlära], s. 21; Sandgren, Rättsvetenskap, s. 45 f.  
10 Bernitz, Ulf, Heuman, Lars, Leijonhufvud, Madeleine, Seipel, Peter, Warnling-Nerep, Wiweka & Vogel, Hans-Heinrich, 

Finna rätt – Juristens Källmaterial och Arbetsmetoder, 12 u., Nordstedts Juridik, Stockholm, 2012 [cit. Bernitz med flera, 

Finna rätt], s. 32 f.  
11 Debatt om vilken vikt domaren ska tillmäta förarbetsuttalanden nämns kort i Korling med flera, Juridisk metodlära, s. 28 

och 125.  
12 Betydelsen av EU-konform tolkning utvecklas senare under avsnitt 1.4.2. 
13 Korling med flera, Juridisk metodlära, s. 27 f och 124 f: Bernitz med flera, Finna rätt, s. 33; Sandgren, Rättsvetenskap, s. 

44. 
14 Det bygger på företrädesrätten, se dom av den 5 februari 1963, Van Gend en Loos mot Nederlandse Administratie der 

Belastingen, C-26/62, EU:C:1963:1; Se exempelvis i avsnitt 3.4 om parodier.  
15 Korling med flera, Juridisk metodlära, s. 24 f: Sandgren, Rättsvetenskap, s. 45 f.  
16 EU-rättslig metod måste beaktas, se Hettne, Jörgen, Rättsprinciper som styrmedel – allmänna rättsprinciper i EU:s 

domstol, 1 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 2008 [cit. Hettne, Rättsprinciper], s. 25 och 30.  
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säkert kan ge ett svar på vilken rättighet som har företräde och i sådant fall under vilka förutsättningar, 

vilket i sin tur påverkar uppsatsens frågeställningar. Jag behandlar detta i min analys genom 

överväganden mellan olika intressen. 

1.4.2 EU-rättslig metod 

Redogörelsen för den ovannämnda normkonflikten, redogörelsen för det nya direktivet och tillhörande 

teknik samt uppsatsens analys präglas av EU-rättslig metod. Det finns flera olika typer av EU-rättslig 

metod, men uppsatsen fokuserar endast på den del som avser behandling och tolkning av EU-rättsliga 

källor.17  

 

EU skapades genom ett samarbete mellan självständiga stater och är numera att betrakta som en 

mellanstatlig organisation. EU har kompetens inom vissa utvalda områden, där EU-rätten har företräde 

framför nationell rätt. Det innebär att alla medlemsstater måste följa EU:s beslut oavsett sin egen 

lagstiftning. Rättskällorna inom EU-rätten består av primärrätt, bindande sekundärrätt, internationella 

avtal, allmänna rättsprinciper och EU-domstolens avgöranden. Vägledande men icke-bindande 

sekundärrätt består av förarbeten, generaladvokatens förslag till avgörande och EU-rättslig doktrin.18 

Gällande normkonflikten mellan yttrandefriheten och upphovsrätten saknas tydlig vägledning i lag både 

vad gäller svensk rätt och unionsrätten. Därför jämförs svenska avgöranden med EU-domstolen, liksom 

till viss del Europadomstolen till följd av EKMR. Vid diskrepans har EU-domstolen företräde. Med 

anledning av bristen på vägledande avgöranden har jag även studerat generaladvokatens yttrande i 

kommande förhandsavgöranden som är av intresse för normkonflikten. Trots att det är icke-bindande 

sekundärrätt har jag funnit materialet av intresse för att kunna besvara den första frågeställningen om 

vilken metod som bör användas för att lösa normkonflikten. 

 

För att förstå effekten av det nya direktivet och artikel 13 behandlar uppsatsen det material som finns 

att tillgå inom området. Problemet med materialet är att artikel 13 saknar, vid tiden för 

uppsatsskrivandet, en officiell version.19 Direktivet är fortfarande i behandlingsstadiet och den 

information som finns att tillgå är mötesanteckningar från sista trilogmötet. Analysen av dess effekt är 

därför begränsad till den information som finns om direktivet, vilket utgörs av icke-bindande 

sekundärrätt. Det material som behandlas kommer från kommissionen, rådet och Europaparlamentet, 

eftersom samtliga utgör en legitim rättskälla i frågan hur direktivet ska utformas, tolkas och tillämpas. 

Mötesanteckningarna är hämtade från en Europaparlamentiker, varför jag har ansett källan legitim.20 

                                                      

17 Korling med flera, Juridisk metodlära, s. 109.  
18 Korling med flera, Juridisk metodlära, s. 109; Mål C-26/62; Hettne, Rättsprinciper, s. 42.  
19 Omröstning är planerad i mars se Europaparlamentet Press Release [http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-

room/20190226IPR28811/copyright-meps-back-provisional-agreement] 2019-03-06. 
20 Se Europaparlamentet Press Release som bekräftar materialet [http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-

room/20190226IPR28811/copyright-meps-back-provisional-agreement] 2019-03-06. 
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Materialet består främst av dokument från trilogmötet den 13 februari 2019 och kommissionens 

konsekvensanalys. Samtliga tolkas mot bakgrund av direktivets syfte och tidigare versioner av artikel 

13 för att få en tydlig helhetsbild av dess effekter på yttrandefriheten.21 Beskrivningen av artikel 13 

kräver också en utredning av tekniska lösningar på området för uppladdningsfilter. I den delen har jag, 

i enlighet med avgränsningen, använt mig av kommissionens konsekvensanalys och kommissionens 

meddelande för hantering av olagligt innehåll online.22 Emellanåt har materialet behövt kompletteras 

med hur tekniken kan misslyckas eller kringgås. För en djupare förståelse av tekniska lösningar, såsom 

uppladdningsfilter, har jag använt mig av exempel för att förklara eventuella risker, vilket har krävt en 

användning av nyhetsartiklar.  

 

EU-domstolen tolkar EU-rättsliga källor genom allmänna rättsprinciper.23 De tillmäts ett högt värde och 

verkar dels för att säkra individuella rättigheter, dels för att avgöra EU:s förvaltningsområde.  För att 

motverka luckor i analysen som kan uppstå till följd av brist på material, särskilt praxis, har flertalet 

EU-rättsliga principer tillämpats. Rättsprinciperna har därmed tjänat till att åstadkomma en EU-konform 

tolkning. Bland ett flertal EU-rättsliga principer ska tre uppmärksammas. I första hand gäller den 

teologiska tolkningsprincipen som innebär att tolka EU-rättsliga bestämmelser i ljuset av dess 

kontextuella sammanhang. Tanken bygger på att det finns en bakomliggande betydelse och 

tolkningsmetoden är ägnad att främja det övergripande syftet för att förhindra en snäv bokstavstolkning. 

Den teologiska tolkningsprincipen tillämpas ofta av EU-domstolen och liknar en EU-konform tolkning, 

vari en medlemsstat tolkar utifrån EU:s syfte med bestämmelsen.24 Därtill finns 

proportionalitetsprincipen som ett grundläggande element i EU:s arbete. Den innebär att en åtgärd, eller 

liknande, inte ska gå utöver vad som är nödvändigt för att garantera ändamålen och se till 

rättssäkerheten.25 Proportionalitetsprincipen genomsyrar uppsatsen, men framförallt beaktas den i 

analysen och i övervägandet av den kritik som riktats mot direktivet. Slutligen ska hänsyn tas till EU:s 

princip om respekt för fri- och rättigheter.26 Utgångspunkten för EU är att unionen ska beakta och 

respektera de mänskliga rättigheterna som finns i Europeiska unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna (EU:s stadga), EKMR och i nationell lagstiftning. Det innebär att luckor i analysen av 

direktivet inte nödvändigtvis behöver vara negativt för yttrandefriheten, särskilt eftersom EU-

domstolens avgörande ofta är ett komplement till lagstiftningen. Det kommer jag att ha i åtanke vid en 

kritisk granskning av direktivet. 

                                                      

21 För EU-konform tolkning se Korling med flera, Juridisk metodlära, s. 124.  
22 Impact Assessment; Meddelande från Kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, Europeiska ekonomiska och sociala 

kommittén samt Regionkommitén, den 28 september 2017, Hantering av olagligt innehåll online – mot ett ökat ansvar för 

onlineplattformar, COM (2017) 555 [cit. Hantering av olagligt innehåll online, COM (2017) 555]. 
23 Hettne, Rättsprinciper, s. 28; Bernitz med flera, Finna rätt s. 68.  
24 Korling med flera, Juridisk metodlära, s. 122 f; Hettne, Rättsprinciper, s. 56 f; Bernitz med flera, Finna rätt, s. 73 f.  
25 Hettne, Rättsprinciper, s. 132 f: Bernitz med flera, Finna rätt, s. 69.  
26 Hettne, Rättsprinciper, s. 247.  
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1.5 Disposition 

Uppsatsen inleds med en redogörelse av yttrandefriheten och upphovsrätten på internet, med tillhörande 

inskränkningar. Det följs av normkonflikten däremellan i kapitel fyra, som också innehåller en kortare 

reflektion över utredningen. Sedan presenteras syftet bakom det nya upphovsrättsdirektivet i kapitel 

fem. Samma kapitel har en kort summering av kommissionen, rådets och Europaparlamentets förslag 

för att ge en förståelse av artikel 13 och dess utveckling, följt av en djupare analys av den slutgiltiga 

ordalydelsen. I kapitel fem finns också en utredning av tekniska lösningar tillhörande artikel 13. Kapitel 

sex är en analys mot bakgrund av frågeställningarna för att sedan avslutas med svaret på 

frågeställningarna i kapitel sju. 
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2 Yttrandefrihet på internet 

2.1 En översikt 

Yttrandefriheten består av ett förhållande mellan stat och individ som syftar till att säkra varje 

medborgare en frihet att få uttrycka sina tankar, åsikter eller känslor i bild och skrift. Som tjänare till ett 

fritt meningsutbyte är yttrandefriheten en av grundpelarna för demokrati. Rättigheten härstammar från 

sin motsats, det vill säga obefogade inskränkningar i form av censur, förbud och tvång.27  

 

Början på en lagstadgad yttrandefrihet startade under 1700-talet när censur avreglerades och 

anonymitetsskydd och offentlighetsprincipen introducerades. Med anledning av andra världskriget 

utsattes dock friheten för påtryckningar och censur återinfördes. Efter kriget tillsattes en kommitté för 

att ta fram en ny reglering som garanterar demokratin genom ett fritt meningsutbyte och en allsidig 

upplysning. Det kom att bli dagens Tryckfrihetsförordning (1949:105) (TF), en grundlag som 

säkerställer yttrandefriheten för tryckt skrift. Det var år 1992 som 

Yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) (YGL) tillkom efter att debatt uppstått kring yttrandefrihet för 

radio, TV, och film. Systematiken innebär således att TF och YGL delar upp skyddsområdet för 

yttrandefrihet efter vilken typ av medieform det gäller. Gemensamt för dem båda är att skyddet gäller 

publicerade yttranden ägnat det offentliga.28 Yttrandefriheten finns även stadgad i 2 kap. 1 § RF som en 

grundläggande fri- och rättighet. Som en av de mänskliga rättigheterna finns yttrandefriheten inskriven 

i artikel 10 i EKMR. EKMR var ursprungligen en folkrättslig skyldighet men som numera antagits som 

lag i den svenska rättsordningen, varför staten inte får meddela lag eller annan föreskrift som skulle 

inskränka konventionen. Yttrandefriheten finns även i artikel 11 i EU:s stadga, vilken åtnjuter samma 

status som fördragen och Sverige ska tillämpa artikeln om det gäller en fråga som påverkar 

unionsrätten.29 Yttrandefriheten framkommer även bortom tvingande regleringar (se artikel 19 i Förenta 

Nationernas deklaration för mänskliga rättigheter vilken är att betrakta som moralbildande). Vissa 

hävdar även att yttrandefriheten är närmast naturrättslig och existerar därför oavsett lag, konvention 

eller övrig reglering.30 I svensk rätt är yttrandefriheten att betrakta som en allmän rättsprincip.31  

                                                      

27 SOU 1983:70 s. 71; Axberger, Hans-Gunnar, Yttrandefrihetsgrundlagarna, 3 u., Wolters Kluwer, Stockholm, 2017 [cit. 

Axberger, Yttrandefrihetsgrundlagarna], s. 11.  
28 Axberger, Yttrandefrihetsgrundlagarna, s. 17 ff; Prop. 1990/91:64 s. 23 ff; SOU 1983:70 s. 80. 
29 Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, 5 u., Nordstedts Juridik, Stockholm, 2014 [cit. Bernitz med 

flera, Europarättens grunder], s. 142. 
30 Axberger, Yttrandefrihetsgrundlagarna, s. 12.  
31 Axberger, Yttrandefrihetsgrundlagarna, s. 11; SOU 2012:55 s. 155. 
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2.2 Bakgrund till skyddet på internet 

Tanken om en teknikneutral yttrandefrihetsgrundlag har tidigare varit föremål för utredning, men än så 

länge står nuvarande ordning fast.32 Den innebär att yttranden som laddas upp till en plattform är 

skyddade på två olika vis beroende på webbplatsens utformning och innehåll: antingen direkt genom 

bestämmelsen i RF, EKMR, EU:s stadga och yttrandefriheten som en allmän rättsprincip, eller ett utökat 

grundlagsskydd i 1 kap. 1 § 5 st YGL, så kallade databasregeln. Anledningen till denna uppdelning beror 

på att YGL inte lämpar sig för alla sorters plattformar, särskilt mot bakgrund av YGL:s innehåll.  

Eftersom YGL bygger på TF har skyddet utgått från det som gäller för papperstidningar, vilket inte är 

jämförbart med internets dynamiska karaktär. Till skillnad från de traditionella medieformerna är 

internet inte ett stadigt kommunikationsmedel.33 Digitala plattformar ger möjlighet till uttryck i form av 

text, ljud, och bild, inte sällan både interaktivt och simultant. En avsändare kan vara en fysisk eller 

juridisk person och webbplatsens information kan variera över tid. Lagstiftaren har därför delat upp 

skyddet efter vilka webbplatser som anses utgöra databaser.34 

2.2.1 Databasregeln 

Vad som skyddas i YGL kan sammanfattas med ”ett på förhand fixerat och i efterhand konstaterbart 

innehåll”.35 För att omfattas av databasregeln, som den närmare beskrivs i 1 kap. 9 § YGL, får inte 

webbplatsens innehåll kunna påverkas av användaren. Regeln skyddar endast enkelriktad 

kommunikation.36 En webbplats med användargenererat material, såsom Facebook eller Twitter, är 

motsatsen till detta, varför yttranden på en sådan plattform saknar YGL:s grundlagsskydd. Det krävs 

dock en förståelse av YGL för att tolka skyddet på webbplatser med användargenererat innehåll.  

 

Innehållet i YGL grundar sig i huvudsak på TF:s principer. Av exklusivitetsprincipen följer att databaser 

som uppfyller YGL:s databasregel ska skyddas exklusivt av YGL. Med det skyddet följer också 

principen om ensamansvar, dubbel kriminalisering, meddelarfrihet, anonymitetsskydd och 

censurförbud. Principen om ensamansvar innebär att endast en utsedd utgivare kan bli ansvarig för brott 

mot yttrandefriheten och gärningen måste framgå av TF:s uttömmande brottskatalog i 7 kap. 4-5 §§ TF 

via 5 kap. 1 § YGL. Med andra ord gäller meddelarfrihet för alla andra som lämnar information på 

webbplatsen och en sådan ordning skulle vara ohållbar på en webbplats där alla kan påverka innehållet. 

                                                      

32 Se SOU 2010:68 s. 67 ff; Lambertz, Göran, En modern yttrandefrihetsgrundlag?, Svensk Juristtidning, 2011, s. 57 ff; SOU 

2012:55 s. 265; Westman, Daniel, Nya utmaningar för medierätten, ingår i Liber Amicorum, Jan, Rosén, 1 u., Eddy.se, 

Visby, 2016 [cit. Westman, Medierätten], s. 864.  
33 SOU 2012:55 s. 206; I förarbetena ansågs det att internet saknar ”speciella tekniska villkor som gör det befogat att betrakta 

som ett medium i sig”, se prop. 1997/98:43 s. 106 f. 
34 Databasregeln är i sin tur uppdelad efter ett automatiskt grundlagsskydd respektive ett frivilligt grundlagsskydd, se 

Axberger, Yttrandefrihetsgrundlagarna s. 53 ff.  
35 Axberger, Yttrandefrihetsgrundlagarna, s. 30 – 37 och 51. 
36 Axberger, Yttrandefrihetsgrundlagarna, s. 51 f; Undantag har gjorts i praxis gällande omodererade läsarkommentarer på en 

i övrigt grundlagsskyddad databas, se NJA 2014 s. 128. 
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Vidare innebär principen om anonymitetsskydd att plattformen kan garantera anonymitet. Det gör 

exempelvis att ingen kan begära ut namn på källor till en dagshändelse. Vad gäller censurförbudet 

grundar det sig i att staten inte får granska eller förbjuda något yttrande före publicering. Alla mål enligt 

YGL har också en särskild rättegångsordning.37 Med skyddet i YGL följer dock ett krav på att följa ett 

antal ordningsföreskrifter om att utse utgivare och bevara information.38  

2.2.2 Yttrandefrihet för användargenererat material 

Som ovan anförs har yttranden på användargenererade plattformar fortfarande ett grundlagsskydd i RF. 

Vidare finns det ett skydd för yttrandefrihet genom EKMR, EU:s stadga och yttrandefriheten som en 

allmän rättsprincip. Till skillnad från webbplatser skyddade enligt YGL kan användargenererade 

plattformar inte göra avsteg från övriga regelverk, exempelvis dataskyddsförordningen och lagen 

(1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor.39 Yttrandefriheten för sådana webbplatser bör dock 

tolkas mot bakgrund av YGL.40  Räckvidden för yttrandefriheten i sådana fall kan vara svår att avgöra, 

varför den utan närmare reglering riskerar att bli otydlig. Redan det faktum att RF, EKMR och EU:s 

stadga inte garanterar censurförbud eller anonymitetsskydd talar för att skyddet utanför YGL är mer 

sårbart.41 Anledning till att YGL infördes var just att i lag säkerställa det värde som redan betraktas som 

en medborglig frihet. Liksom att det i skälen för ett utökat grundlagsskydd för fler typer av medier 

angavs att RF var för allmänt hållen och kunde lämna utrymme för skönsmässiga bedömningar.42 Om 

lagstiftaren valt att utesluta vissa webbplatser, torde det i praktiken innebära att de riskerar att åtnjuta 

ett lägre skydd.43 Förarbetena anför att särbehandlingen av yttranden kan bero på att YGL syftar till att 

skydda sådan särskild verksamhet som har till ändamål att sprida yttranden vidare till allmänheten, häri 

den professionella medieaktören.44 I ett historiskt perspektiv har sådana traditionella massmedier, såsom 

dagstidningar, varit grundstenarna för en allsidig upplysning och samhällsdebatt. Den tekniska 

utvecklingen har dock skapat möjligheten för andra att få en likartad spridning, varför frågan 

uppkommer om resonemanget fortfarande är hållbart. Frågeställningen är ett uppsatsämne i sig, varför 

det inte kommer att behandlas vidare.45 Sammanfattningsvis är bedömningen av vad som faktiskt 

omfattas av yttrandefriheten ofta ett resonemang om motsatsen, det vill säga vad som rimligen inte bör 

skyddas i det enskilda fallet. Mer om hur yttrandefriheten kan inskränkas följer därför nedan.   

                                                      

37 Axberger, Yttrandefrihetsgrundlagarna, s. 29 f, se också s. 83 för principen om etableringsfrihet över internet. 
38 Axberger, Yttrandefrihetsgrundlagarna, s. 50 – 57. 
39 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med 

avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 

95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning. 
40 Edmar, Malin, Internetpublicering och sociala medier – en juridisk vägledning, 6 u., Nordstedts Juridik, Stockholm, 2018 

[cit. Edmar, Internetpublicering], s. 226. 
41 Axberger, Yttrandefrihetsgrundlagarna, s. 31 f; SOU 2010:68 s. 111 f.  
42 SOU 1983:70 s. 77 – 81. 
43 Se även resonemang i Conradson Warnling, Wiweka, Bernitz, Hedvig, Sandström, Lena & Åhman, Karin, Statsrättens 

grunder, 6 u., Zeteo, 2018, E-bok [cit. Warnling med flera, Statsrättens grunder], s. 194; SOU 2010:68 s. 111 f.  
44 SOU 2010:68 s. 111 f. 
45 Se SOU 2010:68 s. 111 ff för en diskussion om teknikneutral YGL; Westman, Medierätten, s. 857.  
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2.3 Inskränkningar i yttrandefriheten 

Yttrandefriheten ska ges en extensiv tolkning och finns till för alla typer av åsikter och känslor. Det 

gäller även sådana yttranden som kränker, chockerar eller stör staten och andra människor.46 Det är 

tillåtet att införa inskränkningar för ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle. Ändamålen 

måste vara nödvändiga och inte utgöra ett hot mot den fria åsiktsbildningen. Särskilt angivna ändamål 

finns specificerade i YGL respektive RF, EKMR och EU:s stadga.  

 

För de webbplatser som faller under YGL gäller som ovan nämns en uttömmande brottskatalog i TF. 

För att en grundlagsskyddad webbplats ska få sin yttrandefrihet begränsad krävs dubbel kriminalisering, 

det vill säga att brottet återfinns såväl i TF som i vanlig lag. Det finns inget brott som avser upphovsrätten 

utan normkonflikten mellan yttrandefrihet i YGL och upphovsrätt härrör istället från en bestämmelse i 

TF som anger att ”bestämmelserna i denna grundlag hindrar inte att det i lag meddelas föreskrifter om 

upphovsmäns rätt till litterära eller konstnärliga verk”, se 1 kap. 11 § TF via 1 kap. 18 § YGL. 

Inskränkningar till förmån för upphovsrätten får därmed ske i vanlig lag.  

 

Yttrandefrihet för webbplatser utanför databasregeln får också inskränkas i vanlig lag, se 2 kap. 20-23 

§§ RF, bland annat mot bakgrund av allmän ordning och beivrande av brott. Regleringen anger också 

att yttrandefriheten i övrigt får begränsas om ”särskilt viktiga skäl föranleder det”. Denna generella del 

av inskränkningsbestämmelsen mottog kritik, eftersom det kan medföra en risk för maktmissbruk.47 

Inskränkningen ska dock läsas mot bakgrund av andra stycket, se 2 kap. 23 § RF, som föreskriver den 

”vidaste möjliga yttrandefriheten i politiska, religiösa, fackliga, vetenskapliga och kulturella 

angelägenheter”.48 Avgöranden på området förtydligar att ett yttrande alltid måste bedömas mot 

bakgrund av omständigheterna i det enskilda fallet, liksom att sedan EKMR inkorporerats i svensk lag 

ska hänsyn tas till att Europadomstolen garanterar en vidare yttrandefrihet. Högsta domstolen har också 

anammat Europadomstolens metod i frågor om yttrandefrihet, i alla fall när yttrandefriheten kolliderat 

med straffbestämmelsen för hets mot folkgrupp.49 Ett av fallen behandlade även yttrandefrihet i samband 

med religionsfriheten, en annan av de grundläggande rättigheterna.50 Metoden utgår från följande: (1) 

Är åtgärden faktiskt en inskränkning av yttrandefriheten? (2) Har inskränkningen stöd i lag? (3) Finns 

det ett bakomliggande legitimt ändamål?  (4) Är inskränkningen nödvändig i ett demokratiskt samhälle? 

I en prövning beaktas också Europadomstolens allmänna principer om att yttrandefriheten är grunden 

för ett demokratiskt samhälle, att rättigheten även ska skydda åsikter och tankar av stötande karaktär, 

samt att inskränkningar ska ges en restriktiv tolkning. Varje ingripande måste utförligt motiveras och 

                                                      

46 Handyside v. United Kingdom, No. 5493/72; NJA 2005 s. 805. 
47 Prop. 1975/76:209 s. 225-230. 
48 Prop. 1975/76:209 s. 109.  
49 NJA 2005 s. 805; NJA 2006 s. 467; NJA 2007 s. 805 I. 
50 NJA 2005 s. 805. 
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särskild hänsyn ska tas till politiska yttranden eller frågor av allmänt intresse. Vad som är 

anmärkningsvärt är att samtliga fall följde en metod som inte verkar tillämpas när yttrandefriheten 

kolliderar med upphovsrätten, vilket kommer att framgå av kapitel 4.  

 

På unionsrättens område ska Sverige beakta EU:s stadga och dess tillhörande avgöranden från EU-

domstolen.51 Vid tillämpningen av direktiv ska den nationella domstolen ta hänsyn dels till införlivandet 

med nationell rätt, dels att tillämpningen överensstämmer med de grundläggande rättigheterna.52 Som 

anförs ovan har EU:s stadga samma status som fördragen och således är den överordnad svensk rätt. 

Artikel 52.1 i EU:s stadga föreskriver att rättigheter och friheter får inskränkas i lag förutsatt att 

inskränkningen beaktar proportionalitetsprincipen. I enlighet med artikel 52.1 är 

proportionalitetsprincipen uppfylld om inskränkningen är nödvändig och faktiskt uppfyller ett ändamål 

av allmänt samhällsintresse som erkänns av unionen, eller om ändamålet är till skydd för andra 

människors rättigheter och friheter. En bedömning mot bakgrund av proportionalitetsprincipen kräver 

en avvägning av omständigheterna i det enskilda fallet, varför det är svårt att generalisera principens 

tillämpning i yttrandefrihetsmål.53  

 

Artikel 53 i EU:s stadga föreskriver också att regelverket inte får tolkas i strid med EKMR men att 

stadgan får ge en högre skyddsnivå än densamma. År 2019 eller 2020 väntas två särskilt intressanta 

förhandsavgöranden på begäran av en domstol i Tyskland.54 Den nationella domstolen har frågat EU-

domstolen om de grundläggande rättigheterna i EU:s stadga är att betrakta som ett självständigt 

undantag eller inskränkning på upphovsrättens område. Förhoppningsvis kommer förhandsavgörandena 

kunna förtydliga gränserna för yttrandefriheten inom unionsrätten och normkonflikten mellan 

yttrandefriheten och upphovsrätten. En redogörelse för generaladvokatens yttrande ges i avsnitt 4.4.  

 

 

  

                                                      

51 Bernitz med flera, Europarättens grunder, s. 142.  
52 Dom av den 29 januari 2008, Productores de Música de España mot Telefónica de España SAU, C-275/06, EU:C:2008:54, 

p. 68; Dom av den 27 mars 2014, UPC Telekabel Wien GmbH mot Constantin Film Verleih GmbH, C-314/12, 

EU:C:2014:192; Dom av den 7 maj 2013, Åklagaren mot Hans Åkerberg Fransson, C-617/10, EU:C:2013:105; Europarätten 

grunder, s. 145. 
53 Bernitz med flera, Europarättens grunder, s. 160.  
54 Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesgerichtshof, Tyskland, den 25 augusti 2017, Spiegel Online GmbH 

mot Volker Beck, C-516/17, 62017CN0516; Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesgerichtshofs, Tyskland, 

den 4 augusti 2017, Funke Medien NRW GmbH mot Förbundsrepubliken Tyskland, C-469/17, 62017CN0469. 
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3 Upphovsrätt på internet 

3.1 En översikt 

Tanken bakom upphovsrätten, liksom övriga immaterialrätter, är att en kreatör ska få skörda frukten av 

sitt arbete och bör därför ha en rätt till sin egna intellektuella skapelse. Möjligheten till skydd stimulerar 

innovation och är ett incitament för fortsatt kreativitet. Upphovsrätten är den immaterialrätt som skyddar 

litterära eller konstnärliga verk, oavsett hur de tar sig uttryck, (med undantag för vad som står föreskrivet 

i 9 § lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL)).55 Det finns ingen del i 

skyddet som värderar verkets kvalitet eller moral; alla verk kan åtnjuta upphovsrättsligt skydd.56 Det 

som skyddas är uttrycket i sig och inte dess sakinnehåll. Upphovsrätt ger en ensamrätt som garanterar 

skaparen ett ekonomiskt och ideellt skydd för sina verk.57 De flesta verk som är skyddande enligt URL 

kan upplevas med hjälp av internet och i teorin behåller verken sitt skydd oavsett plattform, eftersom 

URL är teknikneutral. Upphovsrätten, precis som yttrandefriheten, har en betydelse för den fria 

åsiktsbildningen.58  

 

På nationell nivå erhåller författare, konstnärer och fotografer ett grundlagsskydd i RF.59 Bestämmelsen 

i 2 kap. 16 § RF garanterar att det ska finnas en lag för upphovsrätt vilken är URL. Immateriella 

rättigheter är också en del av egendomsskyddet i EKMR, se artikel 1 i första tilläggsprotokollet.60 Sedan 

upphovsrätten blivit en allt viktigare del av medlemsstaternas ekonomi, liksom EU:s inre marknad, har 

mycket av den upphovsrättsliga lagstiftningen tillkommit på EU-nivå. Totalt har det införlivats åtta EU-

direktiv med syfte att harmonisera medlemsstaternas lagstiftning.61 Det nya upphovsrättsdirektivet, även 

kallat copyrightdirektivet, är den första stora förändringen för upphovsrätt på den digitala marknaden 

sedan det så kallade Infosoc-direktivet från år 2001.62 Infosoc-direktivet förtydligade upphovsrättslagens 

tillämpningsområde på internet, förstärkte skyddet för vissa närstående rättigheter och införlivade 

internationella åtaganden.63 Direktivet har harmoniserat i princip hela den ekonomiska ensamrätten.  

                                                      

55 Bernitz med flera, Immaterialrätt, s. 7; Levin, Immaterialrätt, s. 75. 
56 Ds 2007:29 s. 43.  
57 Edmar, Internetpublicering, s. 33; Olsson, Copyright, s. 91.  
58 Warnling med flera, Statsrättens grunder, s. 210.  
59 Observera att ordalydelsen inte gäller andra skapare, exempelvis producenter av ljud och film, se Olsson, Copyright, s. 46. 
60 Ashby Donald and others v. France; Neij and Kolmisoppi v. Sweden. 
61 Olsson, Copyright, s. 39; Impact assessment, Part I, s. 10ff; Rosén, Jan, Upphovsrätten – viktigare än någonsin, Svenska 

Förläggare, Stockholm, 2007, s. 21; Levin, Immaterialrätt, s. 70.  
62 Bernitz med flera, Immaterialrätt, s. 42; Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 

2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society.   
63 Prop. 2004/05:110 s. 1 – 2.  
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3.2 Den ekonomiska ensamrätten 

Infosoc-direktivet, liksom det nya upphovsrättsdirektivet, syftar till att harmonisera den ekonomiska 

rätten, som avser ensamrätten att förfoga över verket i sin ursprungliga eller bearbetade form. Ett 

förfogande av upphovsrättsliga verk delas in i exemplarframställning respektive rätten till 

tillgängliggörande för allmänheten (se 2 § URL). 

 

Exemplarframställningsrätten avser all permanent eller tillfälligt mångfaldigande av ett verk, det vill 

säga att skapa en ny kopia. Den gäller oavsett om verket framställs direkt eller indirekt, i dess helhet 

eller i begränsad form. Som nämns ovan är upphovsrätten avsedd att vara teknikneutral, varför reglerna 

även gäller på internet. Det har dock skapat bekymmer i gränsdragningen mellan vad som är ett original 

eller en kopia som kräver upphovspersonens godkännande. Med hjälp av den nya tekniken kan exemplar 

framställas medvetet eller omedvetet, liksom ligga gömda i tekniska anordningar. Den moderna 

upphovsrätten har försökt anpassa sig till ny teknik, exempelvis infördes undantaget för tillfällig 

exemplarframställning i 11 a § URL genom artikel 5.1 i Infosoc-direktivet. En tillfällig 

exemplarframställning sker varje gång en användare öppnar en webbplats med upphovsrättsligt skyddat 

material. Sådan exemplarframställning omfattas numera inte av upphovsrättens skydd.64  

 

Tillgängliggörande är all typ av spridning, framförande, visning eller överföring till allmänheten. För 

internet är begreppet överföring det relevanta. En överföring, enligt artikel 3.1 i Infosoc-direktivet, ska 

bedömas mot bakgrund av samtliga omständigheter i det enskilda fallet. En överföring sker när en 

användare med full kännedom om följderna av sitt handlade, på distans, sprider ett verk till en allmänhet. 

Begreppet allmänheten har bedömts som ett stort antal personer i en obestämd krets.65 En överföring 

omfattar direkt överföring och sådan överföring där mottagaren själv bestämmer tidpunkt, exempelvis 

livesändningar eller streamingtjänster.66 Det som avses är en faktisk överföring till en allmänhet, se skäl 

27 i Infosoc-direktivet. Det är således inte frågan om tillhandahållandet av sådana fysiska 

förutsättningar, exempelvis en nätverksoperatör som har ledningar i vilket överföring kan ske.67 Vad 

som är en överföring har därför på senaste år orsakat vissa tolkningssvårigheter när upphovsrättsligt 

material laddas upp via en länk (en klickbar anvisning till en annan webbplats). En länk ska betraktats 

som en överföring om länken är riktad till en ”ny publik” i förhållande till vad som avsågs med 

                                                      

64 Prop. 2004/05:110 s. 89 f; Edmar, Internetpublicering, s. 37; Levin, Immaterialrätt, s. 136 f; Jämför dom av den 16 juli 

2009, Infopaq International A/S mot Danske Dagblades Forening, C-5/08, EU:C:2009:465, som behandlade frågan om 

utskrift av ett utdrag om elva ord med hjälp av en datainsamlingsprocess kunde anses vara en flyktig exemplarframställning. 
65 Dom av den 8 september 2016, GS Media BV mot Sanoma Media Netherlands BV m.fl, C-160/15, EU:C:2016:644,  

p. 34 ff. 
66 Olsson, Copyright, s. 91 ff; Levin, Immaterialrätt, s. 140 ff. 
67 Prop. 2004/05:110 s. 74.  
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upphovspersonens ursprungliga tillgängliggörande. En ”ny publik” ska bland annat anses ha uppstått 

när ett tillgängliggörande sker med annan teknik än den ursprunliga överföringen.68  

3.3 Internationella åtaganden 

Som utgångspunkt är skyddet för upphovsrättsliga verk territoriellt begränsat och URL gäller endast 

verk som skapats av en svensk medborgare eller verk som skapats i Sverige. Enligt 62 § URL kan dock 

avsteg från territorialitetsprincipen ske genom avtal eller en mellanfolklig organisation. I praktiken 

innebär det att Sverige i princip skyddar alla verk oavsett ursprung. De främsta överenskommelserna 

avser Bernkonventionen, Romkonventionen, WIPO-fördragen och TRIPS-avtalet, vilka säkerställer en 

miniminivå av upphovsrättsligt skydd mellan gränserna. Samtliga bygger på principen om nationell 

behandling, det vill säga att ett verk ska garanteras samma nationella skydd oavsett ursprungsland. 

Konventionsåtagandet innebär också att lag ska ges en fördragskonform tolkning.69 Som tidigare nämns 

har internationella åtaganden också införlivats i samband med Infosoc-direktivet.  

3.4 Inskränkningar i upphovsrätten 

Frågan om hur långt den moderna upphovsrätten ska sträcka sig är omdiskuterad. Möjligheterna för 

medlemsstater inom EU att införa undantag är begränsade till den uttömmande listan i artikel 5 i Infosoc-

direktivet. Infosoc-direktivet, tillsammans med Bernkonventionen och TRIPS-avtalet, begränsar också 

utformningen av undantag genom den så kallade trestegsregeln. Förarbetena föreskriver att 

trestegsregeln ska beaktas i lagstiftningsstadiet, men EU-domstolen och Högsta domstolen har använt 

regeln för att tolka undantagsbestämmelser i ljuset av Infosoc.70 Regeln återfinns i Bernkonventionens 

artikel 9.2, TRIPS-avtalet artikel 13, även Infosoc-direktivets artikel 5.5, vari framgår att inskränkningar 

i exemplarframställningsrätten får ske förutsatt att; (1) undantaget endast tillämpas i vissa särskilda fall, 

kravet är kvalitativt och innebär inte att ett undantag är förbehållet vissa särskilda ändamål, snarare att 

undantaget måste föreskriva vissa specifikt förutbestämda fall;71 (2) att de inte strider mot det normala 

utnyttjandet av verket, häri avses att skydda upphovspersonens ensamrätt att kunna exploatera sitt verk, 

en inskränkning får inte konkurrera med upphovspersonens ekonomiska intressen;72 (3) att de inte 

oskäligt inkräktar på upphovsrättsinnehavarnas legitima intressen; det sista kriteriet gäller både 

                                                      

68 Wolk, Sanna, En ny publik – en upphovsrättslig lösning eller chimär?, ingår i Liber Amicorum, Jan, Rosén, 1 u., Eddy.se, 

Visby, 2016, s. 883 – 893; Se också dom av den 7 augusti 2018, Land Nordrhein-Westfalen mot Dirk Renckhoff, C-161/17, 

EU:C:2018:279. 
69 Levin, Immaterialrätt, s. 72; Bernitz med flera, Immaterialrätt, s. 11 f och 45 f; Rosén, Upphovsrätten, s. 17 f; Olsson, 

Copyright, s. 23.  
70 Se bland annat p. 110 i dom av den 1 december 2011, Eva-Maria Painer mot Standard VerlagsGmbH, Axel Springer AG, 

Süddeutsche Zeitung GmbH, Spiegel-Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co. KG, Verlag M. DuMont Schauberg Expedition 

der Kölnischen Zeitung GmbH & Co. KG, C-145/10, EU:C:2011:798; Prop. 2004/05:110 s. 83; Ds 2007:79 s. 37 f; NJA 

2016 s. 212.  
71 Ds 2007:79 s. 39.  
72 Ds 2007:79 s. 40.  
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ekonomiska och icke-ekonomiska faktorer, kriteriet påkallar en proportionalitetsbedömning mellan den 

skada som åsamkas rättighetshavare jämte nyttan som tillkommer allmänheten.73 Nedan följer en 

framställning av de undantag som är särskilt intressanta för direktivförslagets artikel 13 samt 

yttrandefriheten.  

 

Citaträtten i 22 § URL är ett undantag som bygger på yttrandefriheten och består av rätten att få citera 

andras offentliggjorda verk. Den gäller alla typer av medier och sammanhang men det måste ske i 

enlighet med god sed och i begränsad omfattning, sett mot bakgrund av ändamålet med citatet. 

Inskränkningen bygger på att någon ska kunna recensera och kritisera andras verk. Citaträtten gäller 

dock inte återgivning av konstverk och fotografiska bilder.74 Inskränkningen kan bli aktuell under artikel 

13 vid uppladdning av andras litterära verk eller bild- och videorecension av densamma. 

 

Rätten att avbilda konstverk är ett undantag i 24 § URL som tillåter fri avbildning av konst som 

stadigvarande placerats utomhus. Inskränkningen härstammar från att upphovsrätten inte ska kunna 

förhindra en återgivning av stads- eller landskapsbilden. Det kan betraktas som en typ av yttrandefrihet 

att få använda sig av annans verk i sin egen framställning. Traditionellt har undantaget använts för 

avbildning i form av vykort eller tidningsartiklar. Undantaget var aktuellt i Högsta domstolen år 2016, 

se NJA 2016 s. 212, och domstolen använde sig av den ovan nämnda trestegsregeln för att tolka 

bestämmelsen. En ideell förening under namnet Wikimedia Sverige hade startat en webbplats för att 

samla in bilder på offentliggjord konst på allmän plats. Det skedde genom att en användare kunde ladda 

upp egna bilder på offentliga konstverk, med andra ord användargenererat material. Föreningen verkade 

icke-kommersiellt, utan vinstsyfte och webbplatsen var ägnad till att sprida kunskap. Högsta domstolen 

hade att ta ställning till om begreppet ”avbildning” i undantaget 24 § URL också var tillämplig på 

överföring av sådan avbildning på internet.  Domstolen anförde att det förvisso fanns ett allmänt intresse 

med webbplatsen, men att inskränkningar i upphovsrätten ska tolkas restriktivt. Det faktum att 

undantaget tidigare använts för vykort kunde inte jämföras med sådan spridning som sker på digital väg. 

Webbplatsen tillgängliggörande ansågs därför vara utöver det normala utnyttjandet av verket. Därtill 

fann domstolen att webbplatsen möjliggjorde en ”stor användning” av upphovsrättsliga verk, varför det 

inte heller kunde vara en legitim användning i förhållande till syftet bakom hemsidan. Exploatering med 

ny teknik var därför förbehållen upphovspersonen. Efter ovan nämnda avgörande har kritik riktats mot 

Högsta domstolens tillämpning av trestegsregeln, eftersom den i andra steget (bedömningen av det 

normala utnyttjandet av verket) inte beaktat den relevanta marknaden för skulpturer, utan snarare tolkat 

den som en rättsfråga för den ekonomiska ensamrättens räckvidd. Dessutom tycks det råda olika åsikter 

om upphovsrättens inskränkningsbestämmelser ska tolkas restriktivt efter genomgång av EU-

                                                      

73 Ds 2007:79 s. 41 f.  
74 Edmar, Internetpublicering, s. 39; Olsson, Copyright, s. 207 f. 
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domstolens faktiska tillämpning.75 Avgörandet kan ändock anses illustrera hur domstolen tolkar 

inskränkningar i upphovsrätten i förhållande till den nya tekniken. Trots att URL ska vara teknikneutral 

är undantagsbestämmelsens tillämpning beroende av tekniken till följd av trestegsregeln. Trestegsregeln 

som till sin karaktär är upphovsrättsvänlig för att säkra upphovspersoner ett starkt skydd. Det vore svårt 

för domstolen att i detta fall följa undantagsbestämmelsens ordalydelse om den samtidigt ska följa 

kraven på en anpassad upphovsrätt från Infosoc-direktivet, se skäl 44. Domstolens användning av 

trestegsregeln uppfyller åtminstone en EU-konform tolkning. Avgörandet tydliggör också att en 

plattform som omfattas av artikel 13 enligt gällande rätt skulle behöva förhindra en överföring av en 

avbildning, såtillvida sådan överföring inte är försvarbar i ljuset av trestegsregeln.76  

 

Reportagerätten i 25 § URL är, liksom citaträtten, ett undantag till förmån för yttrandefriheten och består 

av rätten att, utan upphovspersonens samtycke, få använda sig verk vid redogörelse för en dagshändelse. 

Rättigheten gäller inte för om verket utgör själva dagshändelsen, utan om verket råka utspela sig under 

dagshändelsens gång. Verket behöver inte vara offentliggjort, men återgivandet måste ske i en begränsad 

omfattning sett till informationsintresset. Det framgår inte av lagen att avsändaren måste vara en 

leverantör av nyhetstjänster; rättigheten härstammar dock från tanken att nyhetsrapportering inte ska 

behöva undersöka upphovsrättsliga intressen innan publicering.77  

 

Parodier, travestier och patischer (parodi) saknar lagstöd i URL, eftersom svensk rätt hittills har betraktat 

en parodi som ett självständigt verk.78 Synsättet överensstämmer inte med EU-rätten, varför jag 

behandlar parodier som ett undantag i denna uppsats, se artikel 5.3 (k) i Infosoc-direktivet.79 Undantaget 

består av en kategori av verk som bygger på efterbildning av andras verk i ett humoristiskt eller 

förlöjligande syfte.80 Även detta undantag får anses ge uttryck för inskränkningar till förmån för 

yttrandefriheten. En parodi är ett självständigt unionsrättsligt begrepp och EU-domstolen har i fallet 

Deckmyn definierat det som att ”(…) en parodis väsentliga kännetecken är dels att den erinrar om ett 

existerande verk, samtidigt som den märkbart skiljer sig från det verket, dels att den har ett humoristiskt 

eller förlöjligande syfte.” Parodier behöver inte uppnå kravet på verkshöjd men som anförs måste det 

märkbart skilja sig från originalverket.81 Tillämpningen av parodiundantaget kräver efter Deckmyn-

avgörandet en avvägning mot rättighetshavarens intressen med beaktandet av alla omständigheter i det 

                                                      

75 Björkenfeldt, Mats, Offentlig konst mindre offentlig. Kommentar till Högsta domstolens beslut den 4 april 2016 (NJA 2016 

s. 212), Nordic Intellectual Property Law Review (NIR), nr 3, 2016 [cit. Björkenfeldt, Kommentar till NJA 2016 s. 212], s. 

312 – 324.  
76 Observera dock att icke-kommersiella plattformar är undantaget artikel 13, se avsnitt 5.2.4.  
77 Edmar, Internetpublicering, s. 39; Olsson, Copyright, s. 220; Prop. 1973:15 s. 92; Prop. 2004/05:110 s. 230. 
78 NJA 2005 s. 905. 
79 Se mer i Ficks, Erik, Om det icke-existerade eller harmoniserade parodiundantaget i svensk upphovsrätt, Nordic 

Intellectual Property Law Review (NIR), nr 5, 2015; Av unionsrätten följer att det ska betraktas som ett undantag, se dom av 

den 2 september 2014, John Deckmyn, Vrijheidsfonds VZW mot Helena Vandersteen m.fl., C-201/13, EU:C:2014:2132. 
80 Bernitz med flera, Immaterialrätt, s. 96.  
81 Mål C-201/13 p. 17 – 21.  
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enskilda fallet.82 EU-domstolen ansåg att budskapet bakom parodin kan få betydelse i frågan om 

parodiundantaget ska vara tillämpligt, rättighetshavare kan nämligen ha ett intresse av att verket inte 

associeras med diskriminerande budskap. Det kan jämföras med att parodier kan kränka 

rättighetshavarens ideella rätt.83 Den ideella rätten är inte reglerad på unionsnivå, men trots detta är EU-

domstolens bedömning i Deckmyn för inskränkningar i den ekonomiska rätten en indirekt fråga om det 

parodiserade verket är kränkande. EU-domstolen tycks harmonisera upphovsrätten ytterligare och 

frågan kräver mer utredning, eftersom det är ett uppsatsämne i sig självt kommer jag lämna diskussionen 

därhän. 

 

  

                                                      

82 Mål C-201/13 p. 27 – 32.   
83 Jämför diskussion på skillnaden mellan parodier som gör intrång eller kränker i Nordell, Per Jonas, Parodi, satir, travesti – 

intrång eller kränkning? Kommentar till NJA 2005 s. 905 (Alfons Åberg), Nordic Intellectual Property Law Review (NIR), nr 

3, 2007.  
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4 Förhållandet mellan yttrandefrihet och upphovsrätt 

4.1 En normkonflikt 

Relationen mellan yttrandefrihet och upphovsrätt är komplicerad, svåröverskådlig och omdebatterad. 

Konflikten uppstår när rätten att få yttra sig om känslor, åsikter och tankar möter behovet av att få skydda 

den intellektuella skapelse vari yttrandet framträder. Doktrinen diskuterar kollisionen i ett internt 

respektive externt perspektiv. Å ena sidan är det en intern upphovsrättslig fråga som teoretiskt är avgjord 

i URL:s inskränkningar och undantag. Upphovsrätten skyddar uttryck och yttrandefriheten säkrar ett 

fritt meningsutbyte, i den mån rättigheterna kolliderar finns exempelvis citaträtten. En avvägning har då 

gjorts i lagstiftningen i enlighet med vad den tidigare nämnda trestegsregeln föreskriver.84 Å andra sidan 

kan det analyseras i ett externt perspektiv med utgångspunkten att upphovsrätten alltid ska vägas mot 

yttrandefriheten och att en inskränkning får göras utöver vad som står i upphovsrättslagen om det är 

nödvändigt. Trots antalet domstolsavgöranden på området, både nationellt och internationellt, finns det 

inget tydligt svar på frågan om hur långt yttrandefriheten sträcker sig i relation till upphovsrätten. Det 

kan förhoppningsvis bli tydligare efter EU-domstolens svar på Tysklands begäran om 

förhandsavgörande i mål Speigel Online GmbH mot Volker Beck och Funke Medien NRW GmbH mot 

Förbundsrepubliken Tyskland.85 Fram till att EU-domstolen förklarat rättsläget finns generaladvokatens 

yttrande och flera nyligen avgjorda mål i ämnet. De senaste åren tyder på att normkonflikten åter blivit 

aktuell och i ljuset av det nya direktivet kan gränsdragningen bli ännu viktigare.86 Som en del av 

uppsatsens frågeställning ska denna normkonflikt därför analyseras mot bakgrund av praxis och av 

intresse är då särskilt de domstolsavgöranden som berör kollisionen på internet. 

4.2 Svenska domstolsavgöranden 

Äldre rättsfall från Högsta domstolen förespråkade ett internt perspektiv och förklarade att avsteg från 

upphovsrätten får göras i lagstadgade fall och att inskränkningar på grund av yttrandefrihet som går 

utöver URL måste göras med stor försiktighet. I princip endast i de fall där yttrandefriheten gör sig 

gällande med sådan styrka att det praktiskt taget är en nödsituation.87 Det följdes sedan av att EKMR 

blev lag och ett nytt fall rörande normkonflikten togs upp i Högsta domstolen. Domstolen dömde fortsatt 

                                                      

84 Se avsnitt 3.4. 
85 Mål C-516/17 och mål C-469/17 gällande frågan om de grundläggande rättigheterna i EU:s stadga är att betrakta som ett 

självständigt undantag eller inskränkning på upphovsrättens område. 
86 Mål C-516/17 och mål C-469/17; Se Bengtsson, Henrik, I gränslandet mellan upphovsrätt och informationsfrihet, ingår i 

Liber Amicorum, Jan, Rosén, 1 u., Eddy.se, Visby, 2016, s. 97 ff. 
87 Manifest-målet, NJA 1985 s. 893. 
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mot bakgrund av ett internt perspektiv men anförde samtidigt att artikel 10 i EKMR gav ett större 

utrymme för inskränkningar med hänsyn till yttrandefrihet.88 Fallet klargör dock inte huruvida det 

samtidigt har ökat utrymmet för en inskränkning till förmån för yttrandefriheten oavsett URL:s ordning. 

De senaste åren har några uppmärksammade fall diskuterat normkonflikten. En redogörelse följer av 

den så kallade Järnrörsskandalen och fallet om Universal (med flera) mot Bredbandsbolaget. 

 

Bakgrunden till Järnrörsskandalen angår en händelse som utspelade sig år 2010 när en riksdagsledamot 

hamnade i bråk och uttalade sig på ett sätt som kan uppfattas som rasistiskt och sexistiskt; denne tog 

även upp järnrör från gatan. Alltsammans filmades av riksdagsledamoten själv. Vid tiden för händelsen 

publicerade riksdagsledamoten en redigerad version av filmen för att försvara sig. Ett par år senare fick 

nyhetstidningar tillgång till den oredigerade filmen och publicerade en version som visade ett annat 

händelseförlopp. Riksdagsledamoten stämde tidningarna för upphovsrättsintrång som till sitt försvar, 

bland annat, hänvisade till yttrandefriheten. Fallet som är av intresse för uppsatsen gäller en tvist med 

Göteborgsposten, mer specifikt avseende bilder som använts ur den oredigerade filmen. Hovrätten för 

Västra Sverige inledde med att konstatera att riksdagsledamoten hade upphovsrätt till bilderna genom 

de närstående rättigheterna. Huruvida yttrandefriheten kunde berättiga en inskränkning utöver URL 

anförde domstolen att utrymmet var synnerligen begränsat men inte uteslutet med hänsyn till 

införlivandet av EKMR och Europadomstolens avgöranden. Det som talade för att yttrandefriheten 

skulle få företräde var det stora allmänintresset i dagshändelsen, att tvisten berörde närstående rättigheter 

och att den redigerade filmen redan hade offentliggjorts. Dessutom konstaterade domstolen att bilderna 

saknade ett stort ekonomiskt värde för riksdagsledamoten. Domstolen fann dock att de angivna skälen 

inte var tillräckligt starka, varför riksdagsledamotens talan bifölls.89 Domstolen bekräftar att 

yttrandefriheten kan gå före upphovsrätten, men klargör inte hur denna bedömning ska göras och 

utvecklar inte vidare varför det stora allmänintresset, tillsammans med omständigheterna i det enskilda 

fallet, inte kunde utgöra övervägande skäl för att ge yttrandefriheten företräde. Till trots att 

publiceringen av bilderna ur den oredigerade versionen återgivits i den mån som behövts för att 

porträttera ett händelseförlopp som är oförenligt med riksdagsledamotens tidigare försvar. Avgörandet 

skapar en ovisshet kring hur mycket som ska krävas för att upphovsrätten ska ge vika. Avgörandet är 

samtidigt ett tecken på att upphovsrätten står sig stark i svensk rätt.  

 

Det andra fallet om Universal (med flera) mot Bredbandsbolaget angick frågan om ett bolag som 

levererar internettjänster kunde åläggas att blockera tillgången till webbplatser som tillhandahöll 

upphovsrättsliga verk utan rättighetshavarens samtycke, däribland webbplatsen för The Pirate Bay. 

Patent- och marknadsöverdomstolen analyserade först möjligheterna till ett vitesförbud för att sedan 

                                                      

88 Mein Kampf-målet, NJA 1998 s. 838. 
89 Hovrätten för västra Sverige, dom meddelad 17 maj 2016, mål FT 2348-15. 
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väga in de grundläggande rättigheterna i en proportionalitetsbedömning. Domstolen gjorde en 

avvägning mellan, bland annat, talan om vitesförbud mot tredje mans intresse av att kunna ta del av 

informationen på internet. Domstolen beaktade i sin avvägning att vitesförbudet skulle kunna påverka 

material som är utanför upphovsrättens skyddsområde och därför bortom rättighetshavarens intressen. 

Domstolen fann dock att webbplatserna nästintill uteslutande hanterade upphovsrättsligt skyddat 

material som tillgängliggjorts olovligen, varför åtgärden var proportionerlig.90 Domen har sin bakgrund 

i EU-domstolens avgörande UPC Telekabel och är det första fallet i svensk rätt som en rättighetshavare 

för talan mot en internetleverantör för medverkan till upphovsrättsintrång.91 Fallet påvisar en tendens att 

använda tekniska åtgärder som lösning på upphovsrättsliga problem.92 Frågan om blockering berör 

indirekt konflikten mellan upphovsrätt jämte yttrandefrihet och domstolen måste tillämpa ett externt 

perspektiv i brist på undantagsbestämmelser. Det följer av att UPC Telekabel, tillsammans med fallet 

Promusicae, förtydligade att medlemsstaterna vid genomförandet av direktiv ska utgå från en tolkning 

som tar hänsyn till de grundläggande rättigheterna. Analysen startar således i upphovsrätten.93 Frågan 

uppkommer dock om det betyder att grundläggande rättigheter kan berättiga en inskränkning av 

upphovsrätten, vilket är oklart.94 Dessvärre är avvägningen mot yttrandefriheten i fallet Universal (med 

flera) mot Bredbandsbolaget något knapphändig. Det kan bero på att syftet bakom webbplatserna tycks 

uteslutande ha varit att tillgängliggöra skyddat material gratis och utan rättighetshavarens samtycke. 

Sådant syfte kan, som framkommit, inte försvaras med yttrandefrihet och därför är svaret givet. Det är 

proportionerligt att blockera en hemsida som har till syfte att göra intrång. Samtidigt hade det varit 

önskvärt att domstolen markerar hur denna situation utgör ett exceptionellt fall som berättigar en 

blockering på internet, en åtgärd som är ett direkt angrepp på möjligheten att dela och sprida 

information.95 Avgörandet tycks i vart fall bekräfta en bedömning i ett externt perspektiv när 

yttrandefriheten gör sig starkt gällande. Det framkommer inte någon vidare vägledning i hur 

yttrandefrihetsbedömningen ska gå till.  

4.3 Europadomstolen 

Europadomstolen har i fallet Ashby Donald bekräftat att yttrandefrihet och upphovsrätt kan kollidera 

under EKMR. Målet handlade om ett par fotografier av en modevisning som publicerats till försäljning 

online. Modehuset, tillika arrangören av modevisningen, stämde dem som fotograferat och publicerat 

bilderna på grunden att de ägde upphovsrätten till sina kreationer, modevisningen och all avbildning 

                                                      

90 Patent- och marknadsöverdomstolen, dom meddelad 13 februari 2017, mål PMT 11706-15. 
91 Liknande fall har dock inträffat, jämför med målet Neij and Sunde Kolmisoppi v. Sweden, No. 40397/12 och tillhörande 

avgörande från Svea hovrätt, dom meddelad 26 november 2010, mål B 4041-09, som angick fildelninssajten The Pirate Bay 

och ägarnas medverkan till upphovsrättsintrång. 
92 Även om en blockering i detta fall är tämligen enkel och lätt att kringgå. 
93 Mål C-314/12 tillsammans med mål C-275/06 p. 68. 
94 Se avsnitt 4.4.  
95 Westman, Medierätten, s. 858. 
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därav. Modehuset fick rätt i fransk domstol varpå målet överklagades vidare till Europadomstolen. 

Europadomstolen använde sig av metoden som presenterades i avsnitt 2.3 och fann att fotografier på en 

hemsida är en form av yttrandefrihet enligt artikel 10 i EMKR. Den förklarade vidare att 

medlemsstaterna har ett mycket begränsat utrymme för att inskränka yttrandefriheten. Som tidigare 

anförs ska inskränkningar i yttrandefriheten tolkas restriktivt enligt EKMR. Däremot framhåller 

Europadomstolen att det finns en bred tolkningsmarginal för nationella domstolar vad gäller den aktuella 

normkonflikten när det sker i kommersiella sammanhang. Eftersom fallet inte handlade om fotografier 

för att delta i samhällsdebatten, fann Europadomstolen att det inte skett någon kränkning av artikel 10 i 

EKMR. Europadomstolen använde sig av ett ett externt perspektiv fast med avstamp i yttrandefriheten 

och förklarade att det finns få tillfällen där yttrandefrihet får anses utgöra ett intrång i upphovsrätten. 

Fallet talar däremot för att medlemsstaterna kan låta upphovsrätten gå före yttrandefrihet om yttrandet 

sker i ett kommersiellt syfte som annars inte tjänar till samhällsdebatten eller den fria åsiktsbildningen.96 

 

Normkonflikten tas upp i ett annat fall, Neij och Sunde Kolmisoppi mot Sverige, gällande webbplatsen 

The Pirate Bay som möjliggjorde fildelning online. Med hjälp av webbplatsen kunde en användare dela 

material med varandra och i många fall rörde det sig om upphovsrättsligt skyddade verk. Efter att 

personerna bakom The Pirate Bay blev dömda i svensk domstol togs fallet upp i Europadomstolen. Mot 

bakgrund av artikel 10 i EKMR argumenterade de för att yttrandefriheten även ska anses omfatta rätten 

att bedriva en webbplats som möjliggör fildelning online, oavsett om sådan fildelning kan användas i 

ett legalt eller illegalt syfte. Även i detta fall fann Europadomstolen artikel 10 i EKMR vara tillämplig. 

Europadomstolen använde sig av den metod som finns i avsnitt 2.3 och fann att den svenska domstolen 

hade legitima ändamål för att inskränka yttrandefriheten och att domen var inom det tolkningsmarginal 

som lämnats åt medlemsstaterna. Åter igen bekräftar Europadomstolen det externa perspektivet och låter 

yttrandefriheten få en vidsträckt betydelse.97  

4.4 EU-domstolen 

EU-domstolen har prövat normkonflikten särskilt i frågan om yttrandefrihet i relation till 

uppladdningsfilter, i likhet med artikel 13, i målen Scarlet Extended mot SABAM och SABAM mot 

Netlog. Fallen tar upp frågan om den nationella domstolen kan ålägga en aktör, webbplats eller server, 

kravet att installera ett uppladdningsfilter för att förhindra upphovsrättsintrång i ljuset av rätten till 

etableringsfrihet och yttrandefrihet. Vad gäller yttrandefrihet anförde EU-domstolen att ett sådant filter 

riskerar att förhindra användarens möjligheter att kommunicera, särskilt eftersom ett filter kan 

misslyckas med att identifiera vad som är tillåtet material, upphovsrättsintrång eller material som 

publicerats med rättighetshavarens samtycke. Tillika gäller att medlemsstaternas undantag inom 

                                                      

96 Ashby Donald and Others v. France, No. 36769/08. 
97 Neij and Sunde Kolmisoppi v. Sweden, No. 40397/12. 
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upphovsrätten varierar. EU-domstolen fann vid en avvägning att ett filter med svårighet kan anses möta 

de krav på tillförlitlighet som krävs för att upphovsrätten ska ha företräde. Det fanns därför hinder för 

att införa uppladdningsfilter.98 EU-domstolen undvek att gå närmare in på frågan om vilken rättighet 

som bör ges företräde och under vilka förutsättningar. Såsom i Universal (med flera) mot 

Bredbandsbolaget är fallen en situation mellan två kommersiella aktörer vars effekt slutligen skapar en 

normkonflikt som kan drabba användaren på internet.99 EU-domstolen använder sig av ett externt 

perspektiv, eftersom det inte berör undantagsbestämmelser. Avgörandena talar för att EU-domstolen har 

viss förståelse för de tekniska utmaningarna som plattformarna skulle möta vid krav på 

uppladdningsfilter. Vid en avvägning mellan yttrandefrihet och uppladdningsfilter, som i detta fall var 

generellt utformad och tämligen långtgående, verkar yttrandefriheten ha företräde. Samtidigt är det svårt 

att fästa någon vikt vid EU-domstolens avvägning, eftersom rättsfrågan har sin utgångspunkt i en åtgärd 

som i dag saknar ett specifikt lagstöd, likt vad artikel 13 vill åstadkomma. Om artikel 13, som undersöks 

i nästa avsnitt, innebär att vissa plattformar ska införa uppladdningsfilter, har en avvägning redan skett 

i lagstiftningsstadiet, varför EU-domstolens tolkning av rättsfrågan kan förändras. 

 

Normkonflikten har vidare berörts i UPC Telekabel och Deckmyn avgörandena. Det första målet 

behandlade frågan om en internetleverantörs ansvar att blockera webbplatser som olovligen hade 

tillgängliggjort upphovsrättsskyddat material. Som anförs i avsnitt 4.2 förtydligade EU-domstolen att 

medlemsstaterna ska utgå från en tolkning som tar hänsyn till de grundläggande rättigheterna vid 

tillämpandet av direktiv. Vid bedömningen av om en blockeringsåtgärd var möjlig fann EU-domstolen 

att det beror på hur välriktad åtgärden är. Ett ingrepp som påverkar internetanvändares yttrandefrihet 

skulle inte vara motiverat med hänsyn till ändamålet. Samtidigt betonade EU-domstolen att immateriell 

egendom är en absolut rättighet som förtjänar lika starkt skydd som övriga grundläggande rättigheter.100 

Domen ger åter uttryck för att EU-domstolen förstår teknikens begränsningar. EU-domstolen anser inte 

att en åtgärd kan anses proportionerlig om den riskerar att hämma lagligt informationsutbyte via internet, 

samtidigt som en välriktad åtgärd måste kunna införas till skydd för ensamrätten. I det andra avgörandet, 

Deckmyn, fann EU-domstolen att parodiundantaget skulle tillämpas efter avvägning mot 

rättighetshavarens intressen. Om det finns ett legitimt intresse för rättighetshavaren att distansera sig 

från ett diskriminerande verk kan det gå före parodiundantaget, det vill säga att undantaget som införts 

till förmån för yttrandefriheten får ett mer restriktivt tillämpningsområde.101 Avgörandet tyder på att EU-

domstolen tar en upphovsrättsvänlig grundinställning. En parodi måste uppfylla ett visst syfte i relation 

till verket och samtidigt inte inkräkta på verkets normala användning.  

                                                      

98 Dom av den 24 november 2011, Scarlet Extended SA mot Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL 

(SABAM), C-70/10, EU:C:2011:771 och dom av den 16 februari 2012, Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en 

Uitgevers CVBA (SABAM) mot Netlog NV, C-360/10, EU:C:2012:85. 
99 PMT 11706-15. 
100 Mål C-314/12.  
101 Mål C-201/13. 
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Som nämns ovan väntas ytterligare viktiga förhandsavgöranden från EU-domstolen i mål Speigel Online 

GmbH mot Volker Beck och Funke Medien NRW GmbH mot Förbundsrepubliken Tyskland. Målen tar 

upp frågan om yttrandefrihet och pressfrihet, som den kommer till uttryck i artikel 11.1 och artikel 11.2 

i EU:s stadga, ska tolkas så att det är att betrakta som självständiga undantag eller inskränkningar i 

upphovsrätten, det vill säga om unionsrättens undantag på upphovsrättens område är att betrakta som 

uttömmande. Vid tiden för uppsatsförfattandet har generaladvokaten, Maciej Szpunar, yttrat sig.  

 

Det första fallet angick en gammal artikel om ett kontroversiellt ämne som ett förlag publicerat i en 

förkortad version. Författaren hävdade att förlaget förvrängt verket och publicerade sitt ursprungliga 

verk med information om att denne tog avstånd från den bearbetade texten. Sedan författaren fått en 

position inom politiken blev artikeln granskad av en nyhetstidning. Den ansåg att de olika versionerna 

var till innehållet identiska och bifogade bägge texterna genom länkning. Länken till författarens version 

innehöll inte texten om ett avståndstagande och detta var i syfte att läsaren skulle skapa sig en egen 

uppfattning. Författaren ansåg att det utgjorde ett upphovsrättsintrång. Szpunar anförde i sitt yttrande 

att både yttrandefrihet och immaterialrättigheter åtnjuter skydd i EU:s stadga. De undantag som finns 

på upphovsrättens område ger uttryck för att yttrandefriheten redan beaktats vid lagstiftningsstadiet. Vid 

en konflikt mellan rättigheterna krävs det därför en avvägning mot bakgrund av det enskilda fallet, men 

inom ramen för vad som är lagstadgat. Endast i ytterst exceptionella fall kan domstolen göra avsteg.102 

Szpunar tillämpade ett internt perspektiv och ansåg inte att detta fall bestod av sådana omständigheter 

att yttrandefriheten skulle analyseras i ett externt perspektiv. Nyhetstidningen hade kunnat få fram sitt 

budskap även om den hade publicerat en länk tillbaka till författarens hemsida som också innehöll ett 

avståndstagande. Szpunar hänvisade sedan tillbaka till sitt yttrande i fallet Funke Medien NRW GmbH 

mot Förbundsrepubliken Tyskland.  

 

Omständigheterna i det andra fallet handlade om en militärrapport och huruvida den hade ett 

upphovsrättsligt skydd som litterärt verk. Szpunar anförde inledningsvis att det var starkt ifrågasatt om 

militärraporten ens kunnat ge uttryck för sådana kreativa och fria val som krävs för ett upphovsrättsligt 

skydd. Utöver detta kan inte avsändaren, som är staten, göra gällande en grundlagsskyddad upphovsrätt 

för att begränsa annan sådan rättighet. Sedan förklarade Szpunar samma resonemang, presenterat ovan, 

kring normkonflikten. Vad gäller det externa perspektivet föreslog Szpunar att EU-domstolen borde 

resonera som Europadomstolen i de ovannämnda målen Ashby Donald och Neij och Sunde Kolmisoppi 

mot Sverige. Liksom vad Europadomstolen anfört fann Szpunar att det finns utrymme för externa 

perspektiv. Szpunar betonade att det kräver omständigheter som i det aktuella fallet, att upphovsrätten 

                                                      

102 Förslag till avgörande av generaladvokat Maciej Szpunar, föredraget den 10 januari 2019, Spiegel Online GmbH mot 

Volker Beck, C-516/17, EU:C:2019:16, tillsammans med Förslag till avgörande av generaladvokat Maciej Szpunar, 

föredraget den 12 december 2018, Pelham and others mot Ralf Hütter, C-476/17, EU:C:2018:1002, p. 90 – 99. 
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gör sig gällande i ett verk som är av allmänintresse, informativ karaktär och utgörs av en stats officiella 

handlingar. Szpunar framförde särskilt att yttrandefriheten inte ska utgöra ett allmängiltigt undantag för 

att inskränka upphovsrätten, utan snarare att det i vissa exceptionella fall kan finnas anledning att ge 

yttrandefriheten företräde om lagstiftaren av någon anledning missat att reglera en sådan situation. Till 

skillnad från Europadomstolen tycks Szpunar inte förespråka ett yttrandefrihetsperspektiv.103 Ett 

avgörande i enlighet med Szpunars yttranden innebär att gränsen mellan upphovsrätt och yttrandefrihet 

blir något tydligare. Utgångspunkten är att upphovsrättslagstiftningen, i detta fall URL, hanterar 

konflikten med yttrandefriheten. Om en sådan utgång direkt skulle strida mot de grundläggande 

rättigheterna kan en domstol, när omständigheterna påkallar det, använda sig av ett externt perspektiv 

för att lösa konflikten. Szpunar resonerar däremot inte kring det faktum att Europadomstolen tolkar 

inskränkningar i yttrandefriheten restriktivt. 

4.5 Reflektioner 

Både EU-domstolen och Europadomstolen har öppnat för ett externt perspektiv i fall där konflikten gör 

sig starkt gällande och undantag i upphovsrättslagstiftning saknas på området. Det har tydligt präglat 

svensk domstolstillämpning, vilket framgår av Järnrörsskandalen och Universal (med flera) mot 

Bredbandsbolaget. Av de svenska avgörandena kan det utläsas att upphovsrätten står sig stark i svensk 

rätt och utgångspunkten är att analysen ska utgå från ett upphovsrättsligt perspektiv. Det som saknas är 

en vägledning i vilka skäl som skulle kunna ligga till grund för att ge yttrandefriheten företräde.  

 

Till skillnad från svenska domstolsavgöranden har Europadomstolen resonerat kring frågan när 

yttrandefriheten kan ha företräde. Europadomstolen tar dock avstamp i yttrandefriheten och när den 

friheten kan inskränkas. Utöver detta anser Europadomstolen att inskränkningar i yttrandefriheten ska 

tolkas restriktivt. Domstolen ger yttrandefriheten en vidsträckt betydelse och värnar särskilt om 

yttranden bortom det kommersiella. Yttranden som tjänar till samhällsdebatten, eller annars är ägnade 

att kritisera och ge uttryck för tankar och känslor, är favoriserade. Resonemanget är teknikneutralt på 

det viset att det går bortom den svenska uppdelningen av yttranden beroende på medieplattform. Häri 

kan ifrågasättas om inte Järnrörsskandalen borde ha fått en annan utgång sett till avgörandet Ashby 

Donald. Fotografierna i Järnrörsskandalen har onekligen varit av allmänintresse och bidragit till 

samhällsdebatten. Förvisso har de publicerats av en kommersiell aktör, men inom ramen för dess 

verksamhet som journalister. Europadomstolen ger svag vägledning i scenariot, eftersom 

medlemsstaterna ändå har en bred tolkningsmarginal. Det hade därför varit intressant för 

normkonflikten om domstolen i Järnrörsskandalen utvecklat sina skäl ytterligare.  

 

                                                      

103 Förslag till avgörande av generaladvokat Maciej Szpunar, föredraget den 25 oktober 2018, Funke Medien NRW GmbH 

mot Förbundsrepubliken Tyskland, C-469/17, EU:C:2018:870. 
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Det får anses naturligt att följa EU-domstolens avgörande i frågan om vilken rättighet som ska ges 

företräde, eftersom EU:s stadgar beaktar EKMR. EU:s stadga är överordnad svensk rätt och de svenska 

domstolarna ska följa EU-domstolens avgöranden. Av den nuvarande ordningen ska analysen ta 

avstamp i upphovsrättslagstiftningen och eventuella undantag ska ges en restriktiv tillämpning enligt 

Deckmyn. Kritik har dock riktats mot det faktum att den restriktiva tillämpningen inte sker i praktiken 

(se vad som anförs i avsnitt 3.4).104 Det ställs samtidigt krav på att domstolen vid införlivande av ett 

direktiv utgår från en tolkning som tar hänsyn till de grundläggande rättigheterna. Huruvida det 

sistnämnda innebär att ett externt perspektiv alltid är påkallat är oklart. Det kan samtidigt betyda att 

tolkningen ska vara i ljuset av grundläggande rättigheter, men inte nödvändigtvis ge företrädesrätt till 

densamma. Som sagt väntas två förhandsavgöranden från EU-domstolen och de kan bli vägledande för 

framtida normkollisioner. Än så länge är rättsläget oklart och frågan om hur domstolen bör bedöma 

normkonflikten kommer att analyseras närmare i kapitel sex, då särskilt mot bakgrund av övrigt 

etablerade normer för inskränkningar i yttrandefriheten.  

                                                      

104 Björkenfeldt, Kommentar till NJA 2016 s. 212, s. 317 f. 
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5 Det nya upphovsrättsdirektivet – särskilt om artikel 13 

5.1 Bakgrund och syfte 

Kommissionens utredning inför det nya upphovsrättsdirektivet visar på en ökad internetanvändning 

inom EU. Internet är numera den centrala kanalen för att producera, distribuera och konsumera 

upphovsrättsliga verk. Problemet med den traditionella upphovsrättsliga ordningen är att den har sin 

utgångspunkt i att reglera ett tvåpartsförhållande mellan å ena sidan skaparen och å andra sidan den 

kommersiella aktören, såsom bokförlag eller skivbolag. I takt med att internet blivit en integrerad del i 

samhället har också närvaron online tillfört en ny dimension som upphovsrätten inte är anpassad för. 

Internet har skapat en omedelbar kommunikationskanal över landsgränser, vilket gett upphov till nya 

partskonstellationer och affärsmöjligheter. Den kommersiella aktören har till stor del ersatts av globala 

plattformar som i många fall är gratis för den numera tredje parten – användaren. En användare kan i 

sin tur medvetet eller omedvetet kopiera, bearbeta eller beblanda verk på ett snabbt och kostnadseffektivt 

sätt och denna snabba spridning kan orsaka stor ekonomisk skada för rättighetshavare. Samtidigt har 

den enskilde skaparen med hjälp av plattformar blivit sin egen distributör. Eftersom det kan uppfattas 

råda obalans i kontraktsförhållandet mellan upphovspersoner och plattformar, har intäkterna 

koncentrerats till de sistnämnda. Alltsammans medför att utvecklingen ställer höga krav på ett modernt 

upphovsrättsligt skydd och ett fungerande upphovsrättsligt system.105  

 

Förslaget om det nya upphovsrättsdirektivet är en del av kommissionens initiativ för en gemensam 

digital inre marknad. Kommissionens initiativ berör stora delar av IT- och immaterialrättens område, 

bland annat nya regler för audiovisuella medier och geoblockering.106 Tanken med initiativen är att öka 

EU:s digitala närvaro och främja rörligheten för varor, personer, tjänster, kapital och data. Direktiven är 

utformade för att uppmuntra till innovation, skapa en effektiv konkurrens och fler arbetstillfällen genom 

                                                      

105 Olsson, Copyright, s. 26 f; Gervais, Daniel, Individual and Collective Management of Rights Online, ingår i Copyright in 

a Borderless Online Environment, Axhamn, Johan (ed.). 1 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 2012, s. 91 f; Edmar, 

Internetpublicering, s.42; Impact assessment, Part 1, s. 7 och 137f; Kommissionens förslag, COM/2016/0593, s. 2 f; 

Meddelande från Kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt 

Regionkommittén, den 25 maj 2016, Onlineplattformar och den digitala inre marknaden – Möjligheter och utmaningar för 

Europa, COM (2016) 288 [cit. Onlineplattformar, COM (2016) 288], s. 2 f.  
106 Meddelande från Kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt 

Regionkommitén, den 10 maj 2017, Om halvtidsöversynen av genomförandet av strategin för den digitala inre marknaden – 

en ansluten digital inre marknad för alla, COM (2017) 228 [cit. Halvtidsöversyn, COM (2017) 228], annex 1; Impact 

assessment, Part 1, s. 8.  
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harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning. Under år 2017 publicerade kommissionen sin 

halvtidsöversyn och betonade arbetet med en moderniserad upphovsrättslig lagstiftning inom EU.107  

 

Det nya upphovsrättsdirektivet är indelat i tre delar, varav den första tar sikte på nya undantag och det 

andra en förbättrad licensiering för upphovspersoner. Den tredje delen, vari artikel 13 ingår, är ägnad 

att skapa en effektiv upphovsrättslig lagstiftning för marknaden på internet. Ordalydelsen för artikel 13 

kom den 13 februari 2019 efter intensiva trilogmöten sedan september 2018.108  

5.2 Ansvar för plattformar 

Plattformar har möjliggjort en ny marknad för upphovspersoner där de omedelbart kan dela med sig av 

sina verk till omvärlden. Vissa plattformar erbjuder också tjänster för att skapa eller bearbeta verken 

innan de laddas upp. Plattformar utgör därmed en allt viktigare del i framställandet och spridningen av 

verk. Marknaden består av olika sociala medier och aggregationstjänster som kan dela musik, rörlig 

bild, fotografi och text. Affärsidén går ofta ut på att ge tillgång till verk och öka antalet besökare till 

plattformen genom delning på andra webbplatser. Intäkterna för en gratisplattform intjänas genom 

annonser eller användardata och övriga plattformar erbjuder sin tjänst mot prenumeration till en relativt 

låg kostnad. De största plattformarna har miljontals användare globalt varför de utgör en unik plats för 

exponering.109  

 

Problemet med plattformar är att de möjliggör gränsöverskridande upphovsrättsintrång. Artikel 13 gäller 

endast de plattformar vars material är så kallat användargenererat. Det vill säga att användarna 

tillsammans står för materialet som laddas upp till hemsidan.110 Det görs ingen förhandsgranskning av 

enskilda uppladdningar och materialet kan snabbt delas vidare. En annan användare kan sedan anmäla 

inlägg som av olika skäl bryter mot användarvillkoren, däribland upphovsrättsliga intrång. I enlighet 

med dagens ordning krävs det en ny anmälan på varje enskild plattform för varje inlägg som gör intrång 

i upphovsrätten. Det är en ineffektiv, tidskrävande och kostsam ordning för upphovspersoner. Den 

gränsöverskridande överföringen till allmänheten innebär att upphovsrättsintrång fort kan eskalera, 

varpå upphovspersonens kontrollmöjligheter minskar, både vad gäller spridningen av verket och 

möjligheterna att kräva en adekvat ersättning.111  

                                                      

107 Halvtidsöversyn, COM (2017) 228, s. 7. 
108 Se kommissionens indelning i Kommissionens förslag, COM/2016/0593, s. 10; Slutgiltiga ordalydelsen 

[http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/JURI/DV/2019/02-26/Copyright-

AnnextoCOREPERletter_EN.pdf] via Europaparlamentets Press Release [http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-

room/20190226IPR28811/copyright-meps-back-provisional-agreement] 2019-03-06.  
109 Impact assessment, Part 1, s. 137 ff; Kommissionens förslag, COM/2016/0593, s. 3 ff; Onlineplattformar, COM (2016) 

288, s. 2 f.  
110 Se ex Instagram, Facebook, YouTube, Pinterest med flera.  
111 Impact assessment, Part 1, s. 137 f.  
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En annan aspekt är att en upphovsperson sällan, eller nästintill aldrig, kan ingå enskilda avtal med en 

plattform till skydd för sina verk. Det finns inget incitament för plattformarna, eftersom användarna 

fortsätter att generera material och i sin tur fler användare oavsett avtal. En upphovsperson kan inte 

heller hindra verken från uppladdning till plattformen. De lösningar som återstår är frivilliga åtgärder 

från plattformens sida, exempelvis YouTubes ContentID.112 Det råder således en obalans i 

kontraktspositionen mellan parterna som förhindrar upphovspersoner från att lösa problematiken på 

egen hand.113  

 

Förslagen till utformningen av artikel 13 skiljer sig åt mellan de olika organen, men deras utgångspunkt 

är densamma. Tillsammans vill EU uppnå en lösning där upphovspersonen effektivt kan ta tillvara sina 

rättigheter genom att plattformar med användargenererat material får ett ansvar i att hantera 

upphovsrättsintrång redan vid uppladdningsstadiet. Nedan redogörs för kommissionens, rådets och 

Europaparlamentets förslag samt den slutgiltiga ordalydelsen. Analysen kräver en genomgång av hela 

bakgrunden till artikel 13, eftersom bestämmelsen, vid tiden för uppsatsens inlämning, fortfarande är i 

form av mötesanteckningar och saknar en officiell version. De olika ändringarna kan därför tjäna som 

tolkningsunderlag. Framställningen nedan följer tidslinjen för ändringarna.  

5.2.1 Kommissionens förslag 

Det första förslaget lades fram den 14 september år 2016 från kommissionen och förenklat föreskriver 

artikel 13, tillsammans med skäl 38, en skyldighet för plattformar med en större mängd 

användargenererat material att ingå licensavtal med rättighetshavare. Kommissionen föreslog att 

undantaget i artikel 14 från det så kallade E-handelsdirektivet skulle gälla även för aktörer enligt artikel 

13 i det nya upphovsrättsdirektivet.114 Artikel 14 (Safe-Harbour), innebär att plattformar som har försökt 

förhindra upphovsrättsintrång och saknat kännedom om aktiviteten, eller så snart denne fått kännedom 

handlat utan dröjsmål för att ta ner materialet, kan inte hållas ansvariga. Safe-Harbour har bland annat 

prövats i mål mot Google, angående sponsrade länkar som utgjorde varumärkesintrång. EU-domstolen 

fann att sökmotoren inte var ansvarig för intrånget och det faktum att Google tagit betalt för den 

sponsrade länken ändrade inte bedömningen, eftersom tjänsten för att köpa sponsrade länkar var 

automatiserad. Safe-Harbour enligt artikel 14 i E-handelsdirektivet var således tillämplig.115 Vidare ska 

tilläggas att Kommissionen angav i sitt förslag att det det skulle ha betydelse för Safe-Harbour om 

                                                      

112 Se mer under avsnitt 5.3 om tekniska åtgärder. 
113 Impact assessment, Part 1, s. 138 ff.  
114 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på 

informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden. 
115 Se i dom av den 23 mars 2010, Google France SARL och Google Inc. mot Louis Vuitton Malletier SA (C-236/08), 

Google France SARL mot Viaticum SA och Luteciel SARL (C-237/08) och Google France SARL mot Centre national de 

recherche en relations humaines (CNRRH) SARL m.fl. (C-238/08), EU:C:2010:159. 
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aktören varit aktiv i marknadsföringen av verket. För att säkerställa att licensavtalen efterlevs och att 

Safe-Harbour inte utnyttjades föreslog Kommissionen att plattformarna bör införa proportionella 

åtgärder, såsom effektiva tekniska lösningar. Förslaget innehöll också en generell bestämmelse om att 

plattformen skulle inrätta en klagomålsprocess.116   

 

Kommissionens förslag uppställde krav på samarbete mellan upphovspersoner och plattformar. Vid en 

första anblick tycks inget ansvar vara föreskrivet för upphovsrättsintrång i de fall där avtal saknas och 

tekniken brister på grund av Safe-Harbour. I praktiken torde dock de flesta plattformar vara utformade 

för att ha en aktiv roll i spridandet av ett verk, vare sig det är genom att rekommendera verk i spellistor 

eller genom att möjliggöra delning. Med det i åtanke återstår frågan om Safe-Harbour skulle vara 

tillämpligt, särskilt mot bakgrund av de tidigare nämnda målen mot Google. Förslaget innebar därtill 

ingen begränsning gällande storleken på plattformen, endast mängden av material, varför det kan 

ifrågasätta om nya aktörer har samma möjlighet att slå sig in på marknaden. Bestämmelsen är i sin helhet 

vagt utformad och otydlig, exempelvis framgår det inte vilka kriterier som avgör en ”större mängd” 

upphovsrättsligt material.117 

5.2.2 Rådets förslag 

Rådet föreslog den 25 maj år 2018 en ordning som, likt Kommissionen, bygger på en skyldighet för 

plattformar att ingå licensavtal med upphovspersoner, se artikel 13 och skäl 37-39 b. Kravet gäller dock 

endast de kommersiella plattformar som hanterar en stor mängd användargenererat material och är 

konkurrenskraftiga på den relevanta marknaden. Rådet föreslog också ett annat undantag än Safe-

Harbour (men med inskränkningen att inget undantag ska gälla för piratverksamheter). Rådets undantag 

utgår från ansvar i enlighet med en så kallad ”Best-Effort Clause”. Skälen föreskriver att om en plattform 

gjort sitt yttersta och vidtagit tillräckliga åtgärder för att åstadkomma ett avtal, samt infört nödvändiga 

och proportionerliga tekniska lösningar så ska den inte hållas ansvarig. Rådet nämner också 

yttrandefriheten i sitt förslag om en ordning där plattformarna måste införa en effektiv klagomålsprocess 

med mänsklig granskning.118 

 

Rådets förslag gäller endast större aktörer med en stor mängd upphovsrättsligt material, vilket minskar 

risken för att artikel 13 skulle försvåra verksamheten för mindre och nystartade företag. Förslaget om 

en Best-Effort Clause innebär vidare att en plattform kan undgå ansvar för upphovsrättsintrång om den 

                                                      

116 Kommissionens förslag, COM/2016/0593, skäl 38 och 39 och artikel 13, se undantag som det hänvisas till i artikel 14 

direktiv 2000/31/EG. Många hävdar dock att Safe Harbour är en av anledningarna till avsaknaden av licensavtal mellan 

parterna, se exempelvis skäl 37 i Europaparlamentets ändringar, P8_TA(2018)0337. 
117 Se resonemang i Montagnani, Maria Lilla, Trapova, Alina Yordanova, Safe harbours in deep waters: a new emerging 

liability regime for internet intermediaries in the digital single market, Oxford Academics, Vol. 26, Issue 4, 10 October 

2018, [cit. Montagnani med flera, Safe harbours in deep waters], s. 294 – 310.  
118 Council of the European Union, den 25 maj 2018, Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council 

on copyright in the digital single market – agreed negotiating mandate, COD 9134/18 [cit. Rådets förslag, COD 9134/18]. 
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gjort sitt yttersta, mot bakgrund av dess storlek, ekonomi och typ av upphovsrättsligt material. Till 

skillnad från Kommissionens förslag saknar det betydelse för ansvarsfrihet om plattformen haft 

kännedom om upphovsrättsintrång. Rådets skäl till en Best-Effort Clause torde dock innebära att en 

plattform bör, om inte indirekt måste, installera tekniska lösningar för att säkerställa att de gjort allt i sin 

kontrollssfär. Med hjälp av en klagomålsprocess med mänsklig granskning försöker rådet väga upp för 

risken att en plattform använder en teknisk lösning som sorterar ut mer än vad som är nödvändigt. 

Bestämmelsen är fortfarande vagt utformad, vilket riskerar att skapa osäkerhet.119 

5.2.3 Europaparlamentets förslag 

Förslaget som röstades igenom den 12 september 2018 i Europaparlamentet är en aning mer 

komplicerad än rådets förslag. Sammanfattningsvis föreskriver artikel 13, tillsammans med skäl 37–39, 

att en plattform utför en överföring till allmänheten. Plattformen bär därmed ansvar för allt innehåll som 

publiceras på webbplatsen. En plattform har en skyldighet att verka för licensavtal med rättighetshavare. 

Skyldigheten gäller de plattformar som i sin huvudsakliga verksamhet hanterar en stor mängd 

användargenererat material och aktivt verkar för att sprida det, med undantag för småföretagare och 

icke-kommersiella plattformar (exempelvis Wikipedia). I brist på avtal som tillåter fortsatt uppladdning 

av rättighetshavares material ska plattformarna införa effektiva tekniska lösningar för att sortera ut 

otillåtet, respektive tillåtet, material. Den föreslagna ordningen omfattar också ett krav på en effektiv 

klagomålshantering med mänsklig granskning.120  

 

Som framgår anser Europaparlamentet att plattformar bär ett ansvar till följd av deras ”överföring till 

allmänheten”. Redan i denna del är utformningen av förslaget till artikel 13 problematisk, eftersom det 

indirekt utvidgar och förändrar begreppet ”överföring till allmänheten”. Europaparlamentets version 

anger dock att begreppet inte ska påverka Infosoc-direktivet. Frågan uppkommer om det inte vore 

tydligare att använda sig av en annan formulering. Som redogjorts för i avsnitt 3.2 uppstår en överföring 

”(…) när en användare med full kännedom om följderna av sitt handlade, på distans, sprider ett verk till 

en allmänhet. Begreppet allmänheten har bedömts som ett stort antal personer i en obestämd krets.” Sett 

till begreppets definition torde en plattform inte ha full kännedom om allt material som laddas upp till 

webbplatsen. Det kan argumenteras för att plattformen i vart fall borde ha vetskap om att webbplatsen 

ibland hjälper till med olovlig överföring av upphovsrättsligt skyddade verk. Å andra sidan har 

plattformar i flera år kunnat hänvisa till Safe-Harbour i E-handelsdirektivet för att undgå ansvar, som 

framgått i 5.2.1 är Safe-Harbour beroende av frågan om kännedom. Sådan generell vetskap torde därför 

inte vara densamma som full kännedom, om inte tanken är att begreppet ska förändras. Vidare uppstår 

frågan om en plattform ens kan anses överföra till allmänheten, mot bakgrund av skäl 27 i Infosoc-

                                                      

119 Montagnani med flera, Safe harbours in deep waters, s. 306 f.  
120 Europaparlamentets ändringar, P8_TA(2018)0337. 
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direktivet. De är snarare att jämställa med ett tillhandahållande av fysiska medel för en överföring, vilket 

uttryckligen inte omfattas av begreppet överföring. Den faktiska överföringen sker av användaren som 

laddar upp materialet och inte plattformen som tillhandahåller en teknisk anordning. Samtidigt har 

uppsatsen fastställt att internetleverantörer har ett medverkanansvar i upphovsrättsintrång, varför 

förslaget till artikel 13 är ändå i linje med den nya ansvarsfördelningen som lagstiftaren verkar vilja 

åstadkomma. Det finns dock en risk att artikel 13 förändra begreppet ”överföring till allmänheten” vid 

en domstolstillämpning. Att använda begreppet i detta sammanhang påkallar rent systematiskt en ny 

definition och det är en uppgift som tidigare har bedömts av EU-domstolen. Europaparlamentets version 

kan därför skapa en osäkerhet i begreppet fram tills ett nytt avgörande, indirekt också en osäkerhet av 

gällande rätt på stora delar av upphovsrättens område. 

 

Bestämmelsen har till syfte att åstadkomma fler licensavtal mellan plattformar och upphovspersoner. 

Tanken är att en användare inte kommer att drabbas eftersom rättighetshavare sluter avtal med 

plattformar om hur deras verk får användas. Så länge rättighetshavarna får betalt för spridningen kan 

plattformen fortsätta som vanligt. I denna del finns det egentligen ingen kritik på syftet bakom lösningen. 

Många upphovspersoner ingår i stora upphovsrättsorganisationer varför licensavtal kan åstadkommas 

med en större massa på ett relativt enkelt sätt.121 Däremot kan det ifrågasättas om denna ordning fungerar 

i praktiken. Det framstår som osannolikt att en plattform lyckas med att skriva licensavtal för allt 

upphovsrättsligt material som finns eller kan komma att skapas. För material som saknar licensavtal 

tycks Europaparlamentet föreslå ett strikt ansvar för plattformar. Det framgår dels genom ordalydelsen 

som kräver installation av uppladdningsfilter, dels genom bristen på en undantagsbestämmelse. Det 

torde finnas skäl bakom att Europaparlamentet inte följde rådets föreslagna ordning för en ny 

bestämmelse om ansvarsfrihet och möjligen för att de förespråkar en hårdare ansvarsfördelning. 

Plattformar kan, med Europaparlamentets förslag, ställas ansvariga för material som laddats upp till 

webbplatsen trots inrättandet av tekniska lösningar. Sedan är det upp till medlemsstaterna att utarbeta 

en bestämmelse som beaktar yttrandefriheten. 

 

Det finns inget undantag för om tekniken brister, vilket utforskas vidare i avsnitt 5.3 för tekniska 

lösningar. Häri ska det anföras att denna ordning riskerar att begränsa utbudet av upphovsrättsliga verk 

online till att bara gälla de certifierade aktörerna. Det är för hög risk att tillåta uppladdning av material 

från andra användare. Alternativet är att plattformarna ökar möjligheterna för den enskilde att 

åstadkomma licensavtal genom användarvillkoren. Med det följer dock risken av ett ökat antal, så 

kallade, ”Copyright Trolls”. Precis som på området för patent med patent troll finns det personer vars 

                                                      

121 Kommissionen uppmärksammade också i sin konsekvensanalys att det kan det finnas många verk på användargenererade 

plattformar med en okänd upphovsperson, så kallade Orphan Works. De fann att problemet kan hanteras med den redan 

existerade ”Orphan Works Database”, se Impact Assessment, Part I, s. 75; Se också direktivet från 2012 för Orphan Works 

Directive 2012/28/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain permitted uses of orphan 

works. 
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enda mål är att livnära sig på tvist om upphovsrättsliga verk. Copyright Trolls har dock aldrig haft till 

syfte att utnyttja verken från första början. Med en lös reglering riskerar systemet att utnyttjas. En 

användare kan hävda att den äger ett verk och sedan hindra andra från att ladda upp verket.122  

 

Förslaget till en klagomålsprocess med mänsklig granskning följer troligtvis av att Europaparlamentet 

förstår de begränsningar som finns med dagens teknik. Avsnittet för tekniska lösningar belyser det 

faktum att det i dag inte finns teknik som garanterar en effektiv och rättvis sortering av material, även 

om den kan vara behjälplig i att filtrera. Risken finns också att plattformar väljer den billigaste tekniken 

av uppladdningsfilter, sett till det faktum att en klagomålsprocess ändå måste inrättas vilket kommer att 

bli kostsam med hänsyn till mängden användare.123  

5.2.4 Artikel 13 efter trilogmötena 

Bestämmelsen är till sist en blandning av Europaparlamentets och rådets förslag.124 Nackdelen är att den 

slutgiltiga ordalydelsen fick en tämligen avancerad utformning med mängder av undantag. 

Sammanfattningsvis föreskriver artikel 13, tillsammans med artikel 2 och skäl 37–39 b, att en plattform 

utför en överföring till allmänheten. Huvudregeln är därför att plattformar bär ansvar för allt som laddas 

upp till hemsidan. Skyldigheten gäller de plattformar som i deras huvudsakliga verksamhet, direkt eller 

indirekt, hanterar en stor mängd användargenererat material, men med undantag för vissa aktörer, såsom 

molntjänster och icke-kommersiella plattformar (exempelvis Wikipedia).125 Undantag gäller också för 

företag som uppfyller samtliga tre kriterier (1) existerat i mindre än tre år (2) har under tio miljoner Euro 

i omsättning (3) och färre än fem miljoner unika besökare. En plattform som omfattas av artikel 13 ska 

göra sitt främsta för att åstakomma licensavtal med rättighetshavare, i enlighet med Best-Effort Clause. 

Medlemsstaterna ska dock inte ålägga plattformar en övervakningsskyldighet.   

 

Till skillnad från Europaparlamentets förslag har den färdiga versionen inget direkt krav på ett 

uppladdningsfilter, däremot finns det fortfarande en del gällande en effektiv klagomålshantering med 

mänsklig granskning. I enlighet med rådet har det färdiga förslaget föreskrivit ansvarsfrihet enligt Best-

                                                      

122 The Verge [https://www.theverge.com/2018/6/20/17482554/eu-european-union-copyright-filter-article-11-13-passes-juri-

vote] 2019-02-01. 
123 Montagnani med flera, Safe harbours in deep waters, s. 304.  
124 Voss, Axel, via Julia Reda [https://juliareda.eu/2019/02/eu-copyright-final-text/] och [https://juliareda.eu/wp-

content/uploads/2019/02/Art_13_unofficial.pdf] 2019-02-19; Kommissionens pressmeddelande [http://europa.eu/rapid/press-

release_IP-19-528_en.htm] 2019-02-21; Slutgiltiga ordalydelsen via Europaparlamentets Press Release 

[http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/JURI/DV/2019/02-26/Copyright-

AnnextoCOREPERletter_EN.pdf] och [http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190226IPR28811/copyright-

meps-back-provisional-agreement] 2019-03-06. 
125 Definitionen i trilogmötenas artikel 2 föreskriver ”(…)not-for profit online encyclopedias, not-for profit educational and 

scientific repositories, open source software developing and sharing platforms, electronic communication service providers as 

defined in Directive 2018/1972 establishing the European Communications Code, online marketplaces and business-to 

business cloud services and cloud services which allow users to upload content for their own use shall not be considered 

online content sharing service providers.” 
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Effort Clause, men långt mer avancerad. Vidare har det införts en del som tar sikte på att säkra parodier 

och det som i Sverige kallas för citaträtten. En del anger också att medlemsstaterna inte ska införa en 

övervakningsskyldighet (se artikel 15 i E-handelsdirektivet). En närmare analys följer nedan.  

 

Det som anförs i Europaparlamentets version gällande begreppet ”överföring till allmänheten” blir 

tillämpligt även på den slutgiltiga versionen. Mötesanteckningarna anger dock i skäl 38 att ”överföring 

till allmänheten”, i kontexten av artikel 13, inte ska påverka annan överföring utanför direktivets 

tillämpningsområde. Men som jag förklarat i avsnittet för Europaparlamentets förslag innebär ordvalen 

en förvirring på upphovsrättens område. Skyldigheten gäller också företag av mindre storlek än vad som 

var i Europaparlamentets och rådets förslag, som omfattade endast konkurrenskraftiga aktörer på den 

relevanta marknaden. Den slutgiltiga versionen anger att det gäller alla plattformar med 

användargenererat material som inte hör till ett av undantagen eller faller under tröskelvärdena i punkt 

4aa, vilket torde vara få företag eller i vart fall endast under en begränsad tid. Å andra sidan är ett 

tröskelvärde tydligare än ett generellt begrepp som behöver tolkas av EU-domstolen. Ordningen innebär 

dock att fler företag kommer att behöva anpassa sin verksamhet till artikel 13. Exempelvis kan inte 

företaget Patreon, vars verksamhet går ut på att ge upphovspersoner ersättning för sina verk genom att 

hantera frivilliga donationer, undgå ansvar.126  

 

Den slutgiltiga versionen beaktar det faktum att en plattform kan ha svårt för att åstakomma licensavtal 

med alla upphovspersoner, se skäl 38 b vari framgår att upphovspersoner måste samarbeta för att artikel 

13 ska kunna bli tillämpligt. Ansvaret uppstår först när upphovspersonen varit aktiv i att försöka skydda 

sina verk. När en upphovsperson samarbetar, antingen genom att informera om vilka verk som ska 

skyddas och/eller ingår licensavtal, kan plattformen få ansvarsfrihet genom Best-Effort Clause. 

Plattformen har bevisbördan för att den har gjort allt i sin kontrolssfär som är proportionerligt och 

nödvändigt. Räckvidden för Best-Effort Clause beror sedan på omständigheterna i det enskilda fallet. 

Av skäl 38 b framgår att faktorer som storleken på plattformen, typ av upphovsrättsliga verk och den 

framtida utvecklingen ska beaktas. Samma skäl anger också att olika verktyg kan vara lämpliga för olika 

plattformar och att det inte är uteslutet att vissa typer av upphovsrättsliga verk kan kräva notifikation av 

upphovspersonen. Troligen blir kravet på plattformar, liksom tolkningen av Best-Effort Clause, en 

bedömningsfråga som slutligen hamnar hos EU-domstolen. Direktivet ger förvisso en anvisning om hur 

avvägningen ska gå till, men går inte närmare in på om plattformar måste införa uppladdningsfilter. För 

de större plattformarna torde det vara oundvikligt, eftersom mängden material är svårhanterligt på 

manuell väg. Likt vad som anförs i avsnittet för rådets förslag finns det en risk att en Best-Effort Clause 

resulterar i överfiltrering. Det gäller särskilt eftersom att det saknas sanktioner för sådant agerande.  

                                                      

126 Patreon har existerat sedan 2013, därmed längre än tre år [https://www.patreon.com/about] 2019-03-01.   
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Precis som alla tidigare förslag har artikel 13 ett krav på införandet av en klagomålsprocess med 

mänsklig granskning. Artikel 13 kräver att processen är effektiv, vilket kan bli en kostsam lösning för 

de stora plattformarna. Det är dock positivt ur ett yttrandefrihetsperspektiv sett till de subjektiva 

bedömningarna som ofta påkallas, jämför med avsnitt 3.4 för inskränkningar i upphovsrätten.  

 

Vad gäller parodi och citaträtten anger mötesanteckningarna tydligt i skäl 39 a att artikel 13 inte ska 

påverka de upphovsrättsliga inskränkningar som tjänar yttrandefriheten. Av den anledningen ska de 

nämnda undantagen också bli obligatoriska inom unionen, i jämförelse med artikel 5 i Infosoc-direktivet 

som angav att listan med undantag var uttömande men inte nödvändiga. Till skillnad från rådets version, 

som endast nämnde yttrandefriheten, verkar den slutgiltiga ordalydelsen ha beaktat den kritik som riktats 

mot artikel 13 genom att tydligt markera vilka delar inom upphovsrätten som tjänar yttrandefriheten och 

att det måste få skydd i alla medlemsstater. Det innebär också att Sverige, utan tvekan, måste följa praxis 

om att parodier är ett undantag i upphovsrätten och inte att betrakta som ett självständigt verk.  

 

Artikel 13 tar även upp förbudet mot generell övervakningsskyldighet, se artikel 15 i E-

handelsdirektivet. Kortfattat innebär förbudet att en medlemsstat inte kan ålägga en tjänsteleverantör en 

skyldighet att aktivt söka efter information som kan tyda på olaglig verksamhet. Förbudet gället dock 

endast i allmän natur, med andra ord kan medlemsstater införa övervakningsskyldighet i vissa specifika 

fall.127 Min uppfattning är att det torde tjäna till att tolka artikel 13 som en skyldighet för plattformar att 

moderera material efter bästa förmåga, däremot krävs det ingen aktiv roll i sökandet efter olovligt 

material.  

 

Som anförs har artikel 13 sedan år 2016 haft innehåll av tekniska lösningar, såsom uppladdningsfilter, 

för att lösa problematiken med upphovsrättsligt material på internet. Den slutgiltiga ordalydelsen 

föreskriver dock inget om tekniska lösningar mer än att medlemsstaterna ska, vid tiden för direktivets 

införlivande, föra dialog med aktörer som kan påverkas och däribland teknikleverantörer. Det som talar 

för att artikel 13 indirekt skulle kräva uppladdningsfilter av större plattformar är Best-Effort Clause, 

eftersom tekniken finns för att sortera bland uppladdat material. Frågan är om tekniken är effektiv och 

tillräckligt välriktad.   

                                                      

127 Ds 2001:13 s. 76; Jämför dock med p. 38 i mål C-360/10 och p. 40 i mål C-70/10 vari EU-domstolen konstaterade att ett 

krav på uppladdningsfilter skulle stå i strid med artikel 15.1 i E-handelsdirektivet, se också resonemang i avsnitt 4.4 där jag 

hävdar att utgången kan bli det motsatta efter artikel 13. Det torde också gälla i bedömningen gentemot förbudet i artikel 15, 

som uttryckligen inte ska påverkas av artikel 13 i upphovsrättsdirektivet.  
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5.3 Tekniska lösningar 

Artikel 13 kräver att plattformar gör sitt främsta för att sortera bland uppladdat material, antingen på 

grund av licensavtal eller Best-Effort Clause. För de plattformar med en större mängd användare torde 

krävas tekniska hjälpmedel för att automatisera den juridiska bedömningen. Ett uppladdningsfilter måste 

dock kunna skilja mellan självständiga verk, material som saknar upphovsrätt, samt sådant material som 

hör till en av upphovsrättens undantagsbestämmelser. Under kommissionens utredning till det nya 

upphovsrättsdirektivet har det definierats tre tekniker som de flesta skydd bygger på, nämligen 

fingeravtryck, vattenstämpel och/eller hashing.128  Nedan presenteras en förenklad förklaring till sådana 

tekniska lösningar, tillsammans med exempel på frivilliga åtgärder som företag valt att införa till skydd 

för upphovsrätten.  

5.3.1 Fingeravtryck 

Fingeravtryck används för att upptäcka och matcha ljud, rörlig bild och fotografi genom särskilt 

igenkänningsbara delar av verket. Jämförelsen sker mot verk som är uppladdade till en extern databas.129 

Tekniken används exempelvis av YouTube i deras Content ID som skapades år 2007. Det består av en 

separat databas vari en rättighetshavare kan ladda upp sina verk för att sedan användas till att identifiera 

innehåll som specifikt laddas upp till YouTube. Om Content ID får en träff meddelas rättighetshavaren 

som kan välja mellan att blockera videon, lägga upp annonser i videon eller spåra visningsstatistik. 

Databasen kan upptäcka filmer med förvrängd ljud- och bildkvalitet, filmer i slowmotion eller när delar 

av andras verk används i ett klipp. Databasen är öppen för vissa särskilt kvalificerade aktörer på 

marknaden.130 Kraven på aktören innebär att Content ID i princip endast kan användas av större företag. 

Från år 2018 har dock YouTube börjat testa betaversionen av en förenklad teknik för användare som 

producerar verk i en mindre skala, så kallad Copyright Match Tool. En videos som tas ned genom 

Content-ID kan bestridas efter att videon tas i anspråk, medan en nedtagning via Copyright Match Tool 

kräver en utredning hos YouTube innan åtgärd kan vidtas.131  

 

YouTube har vid ett antal tillfällen fått kritik för att Content ID automatiskt tillåter nedtagning av verk 

som inte utgör ett intrång, exempelvis hade NASA en livestream när deras robot landade på Mars, vilket 

sedan laddades upp till YouTube. Videon togs ned av Content ID, eftersom en nyhetskanal hade filmat 

livesändningen och laddat upp verket innan NASA.132 Vid ett annat tillfälle blev en föreläsning från 

Harvard nedtagen från plattformen. Videon innehöll delar av upphovsrättsligt skyddat material, 

                                                      

128 Impact Assessment, Part 1, s. 140; Hantering av olagligt innehåll online, COM (2017) 555, s. 12 och 19.  
129 Impact assessment, Part 1, s. 140 och Part 3, Annex 12a. 
130 Impact assesment, Part 1, s. 140, och Part 3, s. 165; Information om Content ID 

[https://support.google.com/YouTube/answer/2797370?hl=sv&ref_topic=2778544] 2019-01-24. 
131 Information om Copyright Match Tool [https://support.google.com/YouTube/answer/7648743?hl=sv] 2019-01-24; 

Bestrida Content ID-anspråk [https://support.google.com/YouTube/answer/2797454] 2019-01-24. 
132 The Verge [https://www.theverge.com/2012/8/6/3223820/nasa-rover-YouTube-copyright-takedown] 2019-01-24. 

https://support.google.com/youtube/answer/2797370?hl=sv&ref_topic=2778544
https://support.google.com/youtube/answer/7648743?hl=sv
https://support.google.com/youtube/answer/2797454
https://www.theverge.com/2012/8/6/3223820/nasa-rover-youtube-copyright-takedown
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eftersom det var en presentation om just upphovsrätt.133 År 2018 reagerade Content ID på en video med 

ljud av vitt brus, i samband med detta uppgav YouTubes ägare Google att uppladdningsfiltret hade 

felmarginal på under en procent.134 Som anförs visar exemplet på att tekniken bakom Content ID riskerar 

att flagga för verksinnehåll som egentligen är tillåtet, såsom sådant som är undantaget upphovsrätten. 

Det kan därför argumenteras för att verktyget i YouTubes fall möjliggör missbruk och felkalkuleringar 

med avseende på företag med en mängd rättigheter till upphovsrättsliga verk och att enstaka 

upphovspersoner blir utan skydd.135  

 

Det positiva med fingeravtryckstekniken är att filtret kan lära sig med tiden och bli bättre efterhand som 

den används, så kallat maskininlärning. Den mest lämpade ordningen torde vara att samtliga plattformar 

som kan antas träffas av kravet enligt artikel 13 använder sig av en och samma leverantör av 

fingeravtrycksteknik, eftersom en gemensam leverantör har bättre chans att bli effektiv och tillförlitlig 

på kortast tid. Samtidigt uppstår frågan om en sådan leverantör bör bevakas av ett annat organ med tanke 

på att filtrering på sådan stor skala är förenad med makt för en mängd material på internet.  

5.3.2 Vattenstämpel 

En vattenstämpel kan precis som ett fingeravtryck användas på ljud, rörlig bild och fotografi. Det är 

information om verkets ursprung som kan anges direkt på verket eller som ett digitalt spår i 

informationen om verket, så kallad metadata.136 Ett exempel på en synlig vattenmärkning är ett fotografi 

med fotografens namn. Det positiva med vattenmärkning är att tekniken är billig, effektiv och enkelt 

kan användas av en rättighetshavare. Nackdelen är att det finns en lika bra teknik för att förfalska eller 

radera vattenstämplar, vare sig det är en synlig vattenstämpel eller i metadatan, exempelvis kan en 

vattenstämpel förfalskas genom att installera datorn med fel datum och tidsangivelse. Varje fil som 

skapas i den datorn får då fel information lagrat i metadatan. Metadatan kan således inte användas för 

att avgöra om en fil är det första verket i sitt slag.137 Vattenstämplar bör därför betraktas som en osäker 

åtgärd vid övervägandet av tekniska lösningar.  

5.3.3 Hashing  

Plattformar kan använda sig av en hash-teknik för att säkra att ett verk som redan flaggats för 

upphovsrättsintrång inte åter kan laddas upp till hemsidan. Tekniken bygger på att otillåtet material får 

ett specifikt och mycket långt värde beräknat på all data i filen. Det är ett unikt värde som sedan matchas 

                                                      

133 Julia Reda [https://juliareda.eu/2017/09/when-filters-fail/] 2018-02-05. 
134 BBC [https://www.bbc.com/news/technology-42580523] 2018-02-05. 
135  Se diskussion i Solomon, Leron, Fair Users or Content Abusers? The Automatic Flagging of Non-Infringing Videos by 

Content ID on YouTube, Vol. 44, Issue 1, Article 8, Hofstra Law Review, 2015, s. 251 ff. 
136 Impact Assessment, Part 3, s. 165. 
137 Wang, Feng-Hsing, Innovations in Digital Watermarking Techniques, 1 u., Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2009, s. 13 

f; Cox, Ingemar, Miller, Matthew, Bloom, Jeffrey, Digital Watermarking, 1 u., Morgan Kaufmann, London, 2001, s. 17 – 18 

och 302 f.  
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mot kommande filer som laddas upp. Databaser med hash-värden används redan inom EU för att filtrera 

bort terroristrelaterat material och barnpornografi. Tekniken för hashing innebär att vid ändring av 

minsta detalj i filen ändras också hash-värdet, varför material som bearbetas kräver en ny bedömning, 

alternativt annat filter.138 Hashing kan dock användas som ett komplement till ovannämnda tekniken för 

fingeravtryck.  

5.3.4 Reflektioner 

Det ska uppmärksammas att det finns annan teknik och mer avancerade inriktningar av de alternativ 

som beskrivs ovan. Uppladdningsfilter, liksom artificiell intelligens, utvecklas fortfarande och 

maskininlärning blir med tiden bättre. Det innebär också att framställningen ovan, som grundar sig på 

kommissionens utredning, kan vid tiden för uppsatsinlämningen ha förbättrats. 

 

Av vad som framkommit kräver uppladdningsfilter att aktörerna samarbetar. Artikel 13 förskriver också 

att rättighetshavarna tillsammans med plattformar ska verka för att uppnå ett effektivt skydd, både vad 

gäller licensavtal och uppladdningsfilter. Frågan uppkommer dock om tekniken är tillräckligt välriktad. 

Utredningen från kommissionen belyser också det faktum att uppladdningsfilter inte med säkerhet kan 

sortera mellan tillåtet och otillåtet material.139 Som motargument verkar Google ha tagit fram ett verktyg 

som är relativt välfungerande för YouTube. Content ID har sådan träffsäkerhet att felmarginalen ligger 

på en procent år 2018. Ett verktyg med sådan precision torde överträffa annan mänsklig granskning, 

som för med sig subjektiva faktorer. Samtidigt kan det argumenteras för att den juridiska bedömningen 

i många fall kräver inslag av en subjektiv bedömning. Vad Google har uppgett måste också bedömas 

utifrån det faktum att uppgiften kommer från Google själv och att det inte finns något konkret som talar 

om hur felmarginalen är beräknad. Exempelvis kan det bero på att få användare bestrider Content ID 

anspråk. Utöver det finns det en risk för att användare och upphovspersoner utnyttjar filtreringen till sin 

fördel, exempelvis genom förfalskning eller tidigare nämnda Copyright Trolling. Det har en effekt på 

såväl användare som upphovspersoner, liksom plattformarnas huvudsyfte med sin verksamhet. Bortom 

de tekniska svårigheterna lär plattformarna också drabbas av en ekonomisk börda. Det är en kostsam 

process att ta fram en teknik som kan uppfylla kraven i artikel 13. 

 

Den lösning som framstår som minst ingripande vore att varje verk som anmälts för upphovsrättsintrång, 

och genom mänsklig granskning bedöms som sådan, får ett hash-värde och lagras i en databas för 

framtida uppladdningar. En reglering som liknar principen för ”Take Down Stay Down”, varpå 

skyldigheten att filtrera material uppstår först vid kännedom om upphovsrättsintrånget av det specifika 

verket.140 Sådan lösning nämns också i skäl 38 b i sista versionen av artikel 13 vari EU anger att det kan 

                                                      

138 Hantering av olagligt innehåll online, COM (2017) 555, s. 12 och 19. 
139 Impact Assessment, Part 1, s. 153 f.  
140 Även kallat Notice-and-Take-Down, se Hantering av olagligt innehåll online COM (2017) 555, s. 20. 
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finnas upphovsrättsligt material som till följd av sin uttrycksform inte lämpar sig för annan lösning än 

en notifikation av upphovspersonen. Det alternativ som framstår som mest ingripande, men också mest 

lämpad för att undgå allt ansvar och uppfylla Best-Effort Clause, är att kombinera alla tekniker som 

beskrivs i kommissionens utredning. För att tidigt kunna uppnå en effektiv teknisk lösning som möter 

direktivets krav borde plattformarna också samarbeta med varandra.  



 
45 

 

 

 

6 Analys 

6.1 Vilken metod bör användas för att lösa normkonflikten? 

Yttrandefriheten är en negativ rättighet vars innehåll bestäms motsatsvis. Med andra ord, det som 

inskränker yttrandefriheten är också det som sedan definierar den. Det har därför varit av yttersta vikt 

att undersöka när yttrandefriheten kan begränsas för att utröna vad som är yttrandefrihet respektive en 

godtagbar inskränkning enligt gällande rätt, särskilt mot bakgrund av yttrandefriheten på internet, för 

användargenererat material och i relation till upphovsrätten. Det har visat sig vara en mångsidig och 

komplex fråga vari det ska uppmärksammas att uppsatsen behandlar ett ämne som angår en bestämmelse 

i lagstiftningsstadiet, således ytterst en fråga för lagstiftaren, medan analysen i denna frågeställning 

gäller normkonflikten på ett tillämpningsstadium.  

 

Tanken är att de kriterier som avgör en godtagbar inskränkning i en domstolsprövning kan vara 

användbara för vad som borde vara godtagbart i lagstiftningsstadiet. Först kommer jag att diskutera 

vilka etablerade normer som framkommit av utredningen för inskränkningar i yttrandefriheten, för att 

sedan utröna vilken metod som borde tillämpas i relation till upphovsrätten.  

 

Av utredningen framgår att yttrandefriheten för användargenererat material ska tolkas mot bakgrund av 

YGL. Det är dock inte särskilt behjälpligt i frågan om vilka inskränkningar som får införas. Det är tillåtet 

att inskränka yttrandefriheten utanför YGL även när sådan inskränkning går utöver TF:s, däri YGL:s, 

principer. Det finns inget som hindrar en sådan lagstiftning såtillvida inskränkningen uppfyller de i lagen 

uppställda krav. YGL ska användas som en förebild för hur yttrandefriheten utanför YGL bör tolkas och 

det är i denna del tydligt att användargenererat material kan ha sämre skydd i ett 

yttrandefrihetsperspektiv. Däremot kan YGL:s principer, särskilt principen om censurförbud, bli 

intressant i frågan om vad som borde betraktas som en faktisk inskränkning av yttrandefriheten.  

 

En inskränkning av yttrandefriheten måste uppfylla de särskilt angivna ändamålen som är godtagbara i 

ett demokratiskt samhälle. Som framgått finns det inget i lagen som hindrar en inskränkning till förmån 

för upphovsrätten. Båda rättigheterna tjänar samma typ av grundlagsskydd.141 Inskränkningen måste 

dock följa proportionalitetsprincipen, som finns i RF, EKMR och EU:s stadga. Principen innebär, som 

                                                      

141 Bortsett från yttrandefrihet som faller inom YGL. 
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anförs tidigare, att en åtgärd måste vara nödvändig och faktiskt uppnå det ändamål som finns föreskrivet. 

Åtgärden får inte heller gå utöver sådant ändamål.  

 

I relationen mellan yttrandefrihet och upphovsrätt är det viktigt att ta hänsyn till de existerande 

inskränkningarna i URL, som i många fall tillkommit till förmån för yttrandefriheten. Inskränkningarna 

ska dock, oavsett bakomliggande syfte, tolkas i enlighet med trestegsregeln. Denna ordning följer av det 

tidigare nämnda avgörande från Högsta domstolen, NJA 2016 s. 212, liksom kravet på en EU-konform 

tolkning. Trestegsregeln är upphovsrättsvänlig genom att analysen utgår från rättighetsinnehavarens 

intressen.142 Samtidigt har yttrandefrihetsintresset beaktats i lagstiftningsstadiet, varför det kan anses 

befogat att tillämpningen av en inskränkningsbestämmelse anpassas efter de särskilda omständigheterna 

för upphovspersonen och utvecklingen på upphovsrättens område, exempelvis nya digitala 

användningsområden. Det råder olika åsikter om inskränkningsbestämmelser samtidigt ska tolkas 

restriktivt, även om det är utgångspunkten i teorin tycks det inte alltid ske i praktiken. Frågan är ytterst 

något som bör hänskjutas till EU-domstolen. Min uppfattning är att trestegsregeln i sig själv innebär att 

undantagsbestämmelser tolkas restriktivt, i vart fall torde det vara tanken med hänsyn till dess 

utformning. Vad som står klart är att domstolen inte får tillämpa en tolkning som strider mot de 

grundläggande rättigheterna, se EU-domstolens avgöranden i UPC Telekabel. Det betyder att en 

tillämpning av ett undantag ändå kräver en avvägning, i enlighet med proportionalitetsprincipen, mot 

omständigheterna i det enskilda fallet. Om det också innebär att EU:s stadga utgör en undantagsregel är 

som sagt ovisst och förhoppningsvis besvarat efter de kommande förhandsavgörandena.  

 

Det är kriterierna för bedömningen av om en inskränkning är godtagbar som skiljer sig åt i domstol, det 

gäller i vart fall i analys av olika motstående intressen som kolliderat med yttrandefriheten. Det har till 

följd att frågan om vad som är en godtagbar inskränkning i nya fall blir svårutredd. Något som är särskilt 

anmärkningsvärt är den skillnad som uppmärksammades redan i avsnitt 2.3 och som nu ska jämföras 

med kapitel 4. Svensk domstol tycks använda sig av olika kriterier beroende på vad som kolliderar med 

yttrandefriheten. I frågan om yttranden skulle omfattas av straffbestämmelsen för hets mot folkgrupp 

tillämpade Högsta domstolen i flera fall Europadomstolens metod som följer: (1) Är åtgärden faktiskt 

en inskränkning av yttrandefriheten? (2) Har inskränkningen stöd i lag? (3) Finns det ett bakomliggande 

legitimt ändamål? (4) Är inskränkningen nödvändig i ett demokratiskt samhälle? Metoden är 

yttrandefrihetsvänlig genom att den tar avstamp i yttrandefriheten och ställer sig frågan om de motsatta 

skälen är tillräckligt starka för att inskränka yttrandefriheten. Metodiken tillämpades av 

Europadomstolen i fallen Asbhy Donald och Neij och Sunde Kolmisoppi mot Sverige. Oaktat att fallen 

från Högsta domstolen angick en kollision med en straffbestämmelse, borde metoden vara tillämplig 

                                                      

142 Trestegsregeln innebär (1) att inskränkningen endast tillämpas i vissa särskilda fall, (2) att tillämpningen inte strider mot 

det normala utnyttjandet av verket, samt (3) att det inte oskäligt inkräktar på upphovsrättsinnehavarnas legitima intressen. Se 

mer under avsnitt 3.4.  
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även i andra mål som angår yttrandefriheten, särskilt med hänsyn till dess generella utformning. Orsaken 

till varför denna metod inte används av svensk domstol eller EU-domstolen när frågan angår 

normkonflikten med upphovsrätten kan bero på att metoden utgår från ett yttrandefrihetsperspektiv. Den 

upphovsrättsvänliga infallsvinkeln från svenskt och EU-rättsligt synsätt, i jämförelse med 

Europadomstolens nyss nämnda avgöranden, kan motiveras med att det redan införts undantag i 

upphovsrätten till förmån för yttrandefriheten. Upphovsrätten är i detalj harmoniserad på unionsnivå 

medan för Europadomstolen, genom EKMR, behandlas normkonflikten på ett mer övergripande plan. 

Europadomstolen måste dessutom tillåta nationella domstolar eget tolkningsmarginal. Av dessa 

anledningar kan det anses motiverat av svensk domstol och EU-domstolen att följa en annan metodik. 

Därför ska metoden i avsnitt 2.3, trots tillämpningen i tidigare fall från Högsta domstolen, inte användas 

i relation till den aktuella normkonflikten. Således är den också irrelevant för analysen i fråga III.  

 

Ett problem är att det saknas en alternativ och fullständig metod för att bedöma normkonflikten. Som 

konstaterat i mina reflektioner i avsnitt 4.5 är det naturligt att följa EU-domstolens avgörande och rent 

av påkallat, men det ger inte svar på frågan om vilken metod som bör användas för att lösa 

normkonflikten. Åter råder det osäkerhet om EU:s stadga kan ge skäl för undantag på upphovsrättens 

område.  

 

Det interna perspektivet utgår från att motstående intressen beaktats i lagstiftningsstadiet, se exempelvis 

yttrandefriheten som fått utrymme i upphovsrätten genom citaträtten. Lagstiftning torde vara 

huvudregeln för hur normkonflikten ska lösas, det uppfyller kraven på förutsägbarhet och rättssäkerhet. 

I de flesta fallen räcker det med att utgå från en undantagsbestämmelse och tillhörande omständigheter. 

Tolkningen av undantagsbestämmelser bör också följa trestegsregeln eftersom att inskränkningar är ett 

avsteg från den ekonomiska ensamrätten. Det interna perspektivet innebär samtidigt att EU:s stadga inte 

kan tolkas så att det är ett självständigt undantag på upphovsrättens område, eftersom det står utanför 

det interna regelverket. Dessutom finns det inget avgörande som förklarar eller exemplifierar en tolkning 

i enlighet med UPC Telekabel när normkonflikten uppstår i samband med en bedömning som kräver 

tillämpning av trestegsregeln. Det kan därför argumenteras för att det interna perspektivet, i vissa fall, 

är stelbent. Det kan uppstå mål när undantagsbestämmelser saknas och/eller inte är tillräckliga, se 

exempelvis många av fallen i kapitel 4 vari normkonflikten måste hanteras utanför upphovsrättens 

regelverk. Åter igen kräver avgörandet i UPC Telekabel att EU-direktiv tolkas med beaktandet av de 

grundläggande rättigheterna. Det är i sådana fall som det interna perspektivet tycks otillräckligt eftersom 

att det i ett tillämpningsstadium endast fokuserar på upphovspersonens intressen. Det saknas dock 

vägledning i frågan om när det externa perspektivet bör eller får användas.  

 

Vad generaladvokaten Szpunar föreslår i sitt yttrande är en relativt tydlig metod. En önskvärd ordning 

är också, enligt min uppfattning, vad Szpunar rekommenderat. Lösningen ligger närmast en rimlig 
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avvägning mellan de två rättigheterna och ger en tydligare anvisning i när ett externt perspektiv ska 

tillämpas. Det externa perspektivet är först påkallat när en undantagsregel saknas eller omständigheterna 

är så exceptionella att yttrandefriheten (eller annan grundläggande rättighet) gör sig starkt gällande; så 

starkt att det vore otänkbart att endast följa den nationella upphovsrättslagstiftningen utan att först göra 

en avvägning. Externa perspektivet följer sedan Europadomstolens praxis, vars riktlinjer också följer 

ordningen för vilka yttranden som historiskt har ansetts vara skyddsvärda. Det handlar om yttranden 

bortom det kommersiella, som är av allmänt intresse och ägnade samhällsdebatten. Skyddet gäller även 

sådana yttranden som kränker, chockerar eller stör. Europadomstolens ordning i frågan om särskilt 

skyddsvärda yttranden kan på många vis jämföras med den svenska uppdelningen av skyddet för 

yttrandefrihet. Yttranden från traditionella massmedier har favoriserats. Domstolen borde dock 

överväga i vilken mån avsändaren ska ha betydelse i framtida fall. I takt med den tekniska utvecklingen 

kan alla vara sin egen nyhetskanal. Skillnaden mellan massmedier från papperstidningarnas tid och 

liknande journalistisk verksamhet på internet har suddats ut. Precis som Europadomstolen anser blir det 

en fråga som får avgöras i det enskilda fallet mot bakgrund av samtliga omständigheter.  

 

Om det externa perspektivet ska tillåtas i enlighet med Spzunars yttrande, måste det ställas höga krav 

på en detaljerad och djupgående analys för att yttrandefriheten inte ska användas lättvindigt eller tappa 

fästet i resonemanget. Yttrandefriheten är redan till sin karaktär en rättighet som är föremål för 

skönsmässig bedömning och därför riskerar bedömningen att bli godtycklig. För att upprätthålla kravet 

på förutsägbarhet och rättssäkerhet måste normkonflikten diskuteras ingående i varje enskilt fall. De 

svenska avgörandena som redogjorts för i kapitel 4 har, i min uppfattning, inte varit tillräckligt utförliga. 

Även om en domstol vill undvika att resonera kring omständigheter utanför fallet kan det vara av 

betydelse för en framtida bedömning, exempelvis resonerar Szpunar kring omständigheter som hade 

påverkat avvägningen till det motsatta.143 Frågan om varför omständigheterna i det enskilda fallet inte 

är tillräckligt starka måste motiveras närmare, bland annat hade det varit användbart i fallet 

Järnrörsskandalen. Utan en sådan ordning tappar resonemanget kraft och yttrandefriheten utanför YGL 

blir allt otydligare. 

 

Det externa perspektivet borde även beakta proportionalitetsprincipen i större utsträckning. Se dock 

avgörandet Universal (med flera) mot Bredbandsbolaget, som utförligt motiverade 

proportionalitetsbedömningen, och även EU-domstolens avvägning i avgörandena Scarlet Extended mot 

SABAM och SABAM mot Netlog. Vissa mål omfattas av en lagstiftning som är förlegad i jämförelse med 

relevant teknologi på området, då krävs det att domstolen analyserar de tekniska utmaningarna och hur 

det kan påverka yttrandefriheten respektive upphovsrätten rent praktiskt. Avvägningen är sedan 

behjälplig i frågan om vilken rättighet som faktiskt bör ha företräde. Det kan exemplifieras med Högsta 

                                                      

143 Se p. 42 i förslag till avgörande av generaladvokat Maciej Szpunar i mål C-469/17.  
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domstolens avgörande NJA 2016 s. 212 angående avbildning av konstverk. Undantagsregeln fick i det 

avgörandet en annan betydelse på grund av den digitala miljön. I en avvägning mellan yttrandefrihet 

och tekniska åtgärder på upphovsrättens område är det av stor vikt att ta hänsyn till eventuella tekniska 

begränsningar. Tekniska begränsningar som, jag anser, för enkelhetens skull också borde beaktas redan 

i lagstiftningsstadiet. 

 

Sammanfattningsvis är den lämpligaste metoden att utgå från det interna perspektivet och tillämpa 

undantagen i enlighet med trestegsregeln. Om normkonflikten gör sig gällande utanför URL:s regelverk, 

eller undantagsbestämmelserna är otillräckliga i förhållande till motstående intressen, kan det externa 

perspektivet tillämpas. För ett externt perspektiv krävs det, i princip, att yttrandefriheten gör sig så starkt 

gällande att en bedömning enligt det interna perspektivet skulle vara i strid med de grundläggande 

rättigheterna. Omständigheterna måste vara exceptionella och bortom vad som beaktats av lagstiftaren 

i lagstiftningsstadiet. Vid användningen av ett externt perspektiv bör domstolen utförligt motivera 

avvägningen mot bakgrund av Europadomstolens avgöranden och ta hänsyn till 

proportionalitetsprincipen. 

6.2 Är artikel 13 en faktisk inskränkning av yttrandefriheten? 

Det är tydligt från Europadomstolens avgöranden att yttrandefriheten ska tolkas brett. Friheten kan i 

princip omfatta alla yttranden, även i form av bilder eller tillhandahållandet av en egen hemsida. 

Yttrandefriheten kan nästan tillämpas på allt tänkbart användargenererat material, precis som 

upphovsrätten likväl kan tänkas skydda densamma. På så vis finns det ett nära samband mellan skyddet 

för yttranden respektive skyddet för uttryck. Båda kan existera simultant och utan att kollidera. 

Konstnärer är rent av beroende av yttrandefriheten för att kunna uttrycka sig fritt i sina verk. För varje 

gång den ena rättigheten förändras riskerar dock den andra att påverkas. Frågan huruvida artikel 13 är 

en faktisk inskränkning av yttrandefriheten kräver att en dessförinnan besvarar vem som har ansvar för 

att säkra yttrandefriheten, det är därför av vikt att fastställa vilken betydelse plattformar har i 

sammanhanget.  

 

Som framgått är yttrandefriheten en rättighet som staten säkrar individen. De plattformar som kommer 

att omfattas av artikel 13 är privata aktörer och således utanför relationen mellan stat och individ. 

Plattformar har egentligen inga krav på att säkra någon användare en plats för sin yttrandefrihet och får 

censurera om de så önskar. Samtidigt kan det argumenteras för att plattformar har en betydande roll för 

yttrandefriheten och särskilt de webbplatser som dominerar på marknaden, se exempelvis Facebook 

eller Twitter. Kommissionens utredning härstammar dessutom från det faktum att allt fler inom EU 

använder sig av internet för att dela och sprida material. Det finns få platser i verkligheten som kan 

jämföra sig med den digitala världen. En plattform som samlar miljontals användare utgör därför en 
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unik mötesplats för utbyte av tankar, känslor och åsikter. Det är inte plattformarna som ansvarar för 

yttrandefriheten men de spelar onekligen en betydande roll. Om plattformen själv väljer att filtrera 

material kan individen också välja en annan aktör, medan om staten lagstiftar krav på filtrering finns det 

inga andra alternativ, i vart fall inga som är jämförbara med de kommersiella aktörerna.144 Det betyder 

att artikel 13 kan utgöra en faktisk inskränkning även om det inte reglerar förhållandet mellan stat och 

individ. Det kan jämföras med den avvägning som Patent- och marknadsöverdomstolen gör i Universal 

(med flera) mot Bredbandsbolaget, Europadomstolens avgörande i Neij och Sunde Kolmisoppi mot 

Sverige, samt EU-domstolens avvägning i målen UPC Telekabel, Scarlet Extended mot SABAM 

respektive SABAM mot Netlog.  Statens, häri unionens, agerande får direkt konsekvens för vilka 

yttranden som kan ta plats i den digitala miljön, frågan är om det finns risk att det påverkar de 

skyddsvärda yttrandena.  

 

Som tidigare anförs är det osäkert om artikel 13 förutsätter att plattformar inför uppladdningsfilter. Det 

som talar emot sådan tolkning är att bestämmelsen inte nämner något krav på att införa tekniska 

lösningar, å andra sidan härstammar förslaget från tanken att plattformar måste sortera ut olovligt 

material. YouTubes verktyg Content ID har också använts som en förebild i utredningen bakom artikel 

13. Eftersom ansvarsfrihet bygger på Best-Effort Clause är det inte en orimlig slutsats att de större 

plattformarna bör inrätta tekniska lösningar. Med det i åtanke måste artikel 13 analyseras i ljuset av 

yttrandefriheten. Uppladdningsfilter kan på många vis jämföras med principen om censurförbud, 

eftersom det handlar om att införa en teknisk åtgärd som förhandsgranskar material innan det laddas 

upp till plattformen. Det som kan utgöra ett intrång får inte heller laddas upp, i jämförelse med den 

nuvarande ordningen som tillåter uppladdning men också efterhandsgranskning.  Uppladdningsfilter 

blir en typ av automatisk censur enligt förutbestämda algoritmer, denna gång till skydd för 

upphovsrätten. Som anförs tidigare ska skyddet för yttrandefriheten utanför databasregeln tolkas mot 

bakgrund av YGL:s regelverk. Utgångspunkten bör då vara att censur, på grund av principen om 

censurförbud, så långt som möjligt ska undvikas. Samma utgångspunkt gäller i ljuset av 

proportionalitetsprincipen. Censur bör undvikas om det finns ett lindrigare alternativ som kan uppfylla 

ändamålet.  

 

                                                      

144 En långsökt risk, men ändå en existerande sådan, kan vara att blockkedjeplattformar får ett starkare fäste hos användare 

som vill undgå uppladdningsfilter. Se exempelvis plattformen ”Ono”, via Nome Tech PTY LTD, White paper 

[https://www.ono.chat/files/ONOWhite%20Paper%20v2.1.pdf] 2019-02-06. Tekniken för delning genom blockkedjor saknar 

i dag ett anpassat regelverk och artikel 13 skulle inte kunna tillämpas i brist på ansvarssubjekt. Varje användare äger 

nämligen sin egna data. Risken för ett starkare fäste ökar dessutom om plattformar väljer att lämna EU. En risk som inte är 

otänkbar med hänsyn till vad som hände i Spanien och Tyskland efter att de införde länkskatt för vissa större aktörer, se 

Telegraph [https://www.telegraph.co.uk/technology/google/11286821/Google-News-to-shut-down-in-Spain-over-Google-

Tax.html] 2019-02-06. 
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Mot resonemanget ovan kan anföras att det inte ens handlar om censur, eftersom rättighetsinnehavarna 

ingår licensavtal, vid spridning av deras material får rättighetsinnehavarna också ersättning. 

Yttrandefriheten blir därför inte påverkad. Så långt instämmer jag, men anser likväl att det är praktiskt 

omöjligt att ordna licensavtal för alla verk på en användargenererad plattform. Risken för uteblivna 

licensavtal är överhängande. För sådant material finns det en osäkerhet med artikel 13 som gör att 

plattformen antagligen måste filtrera, främst på grund av att Best-Effort Clause är otydlig och det inte 

framgår vad som är tillräckliga åtgärder. Samtidigt kan det argumenteras för att användare kan välja att 

utforma sitt yttrande på så vis att det inte gör intrång på upphovsrätten. Vare sig det är att korta ner en 

text, beskära en bild eller försöka formulera ett yttrande utan en upphovsrättslig komponent. Som 

motargument anser jag att det torde vara en inskränkning i sig själv att behöva anpassa sitt (lovliga) 

yttrande efter ett uppladdningsfilter, som kan ha brister och dessutom fungera olika beroende på 

plattform. Ytterligare ett motargument är att många plattformar redan utövar en form av censur genom 

att sortera på material. Antingen i egna uppladdningsfilter, se exempelvis YouTube i avsnitt 5.3, eller 

genom riktade rekommendationer och sortering av flödet. Det argumentet lämnar jag därhän, eftersom 

plattformar bestämmer över sin egen verksamhet och inte bär det direkta ansvaret för yttrandefriheten. 

De kan därför inte anses censurera i bemärkelsen av YGL:s principer. 

 

Tekniska åtgärder i form av uppladdningsfilter har senast år 2012 bedömts vara en inskränkning av 

yttrandefriheten, se EU-domstolen i målen Scarlet Extended mot SABAM och SABAM mot Netlog. Vid 

en avvägning framstår det som klart att uppladdningsfilter kan betraktas som en faktisk inskränkning än 

i dag. Eftersom artikel 13 riskerar att kräva uppladdningsfilter för stora plattformar anser jag att det är 

av vikt att ingående analysera om det är en godtagbar lösning.  

6.3 Är artikel 13 en godtagbar inskränkning? 

Analysen utgår från artikel 13 med beaktande av de etablerade normerna i fråga I. Eftersom artikel 13 

inte utgör en undantagsbestämmelse på upphovsrättens område kommer jag att fokusera på det externa 

perspektivet men med beaktande av vad som framkommit i domstolsprövningen i övrigt. För att artikel 

13 ska vara godtagbar krävs att bestämmelsen införs som lag, att den uppfyller ett föreskrivet ändamål 

och slutligen att artikel 13 överensstämmer med proportionalitetsprincipen.  

 

Efter att hela direktivet fått sin slutgiltiga ordalydelse kommer artikel 13 att kräva genomförande i varje 

medlemsstat. I samband med genomförandet anpassas också bestämmelsen till nationell rätt och införs 

som lag. Artikel 13 kommer med tiden att uppfylla första steget i kraven som framgår av 2 kap. 20 § 

RF, artikel 10.2 i EKMR och artikel 52.1 i EU:s stadga.  
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Ändamålet med artikel 13 är att skydda en annan grundläggande rättighet, ensamrätten till 

upphovsrättsliga verk. Artikel 13 syftar till att skapa en balans mellan plattformar och upphovspersoner, 

eftersom marknaden har misslyckats med att hantera det rådande ersättningsglappet på egen hand. 

Utredningen visar på att det finns goda anledningar bakom att ytterligare anpassa upphovsrätten till 

internet, även om det skulle riskera att inskränka yttrandefriheten. Internet har bidragit till en ökad 

användning av verk och utgör den dominerande kanalen för upphovsrätten. Avgörandena med 

internetleverantörer, häri Universal (med flera) mot Bredbandsbolaget och UPC Telekabel, tyder på att 

utvecklingen går mot att angripa aktören där problemet har sitt ursprung. Avgörandena kan jämföras 

med företagen bakom plattformarna. Deras verksamhet går ut på att skapa virtuella rum för att 

frambringa, sprida och dela upphovsrättsliga verk. När en användare tillåts ladda upp skyddat material 

kan det argumenteras för att plattformen rätteligen bör stå till svars för att ha exponerat det. 

Upphovspersoner får det allt svårare att bevaka sina intressen när varje inlägg kräver en ny anmälan och 

varje anmälan är förenad med en utredning av vem som är den faktiska upphovspersonen. Än så länge 

ter det sig effektivt att istället förena en uppladdning med ett krav på en direkt identifiering av huruvida 

verket är upphovsrättsskyddat och i nästa led, om användaren som önskar att ladda upp verket också 

innehar rättigheterna respektive om plattformen har ett licensavtal med upphovspersonen. 

Lagstiftningen skapar ett incitament för plattformar att åstadkomma licensavtal. Licensavtalen innebär 

i sin tur att upphovspersoner får ta del av marknaden som hitintills utnyttjats och gynnat plattformarna. 

Det ökade skyddet kan också ge upphov till fler verk efterhand som upphovspersoner får ersättning för 

sitt arbete. Artikel 13 är till synes en lösning på de problem som identifierats av kommissionen. Det är 

också överensstämmande med ändamålen som står föreskrivet i RF, EKMR och EU:s stadga. Det 

framgår av 2 kap. 23 § RF att yttrandefriheten får begränsas med hänsyn till beivrande av brott 

(upphovsrättsintrång), artikel 10.2 i EKMR tillåter inskränkning av yttrandefriheten för att förebygga 

brott samt till skydd för annans rättigheter, slutligen artikel 52.1 i EU:s stadga som tillåter 

inskränkningar som faktiskt svarar mot allmänt samhällsintresse erkänt av unionen eller till skydd för 

andra människors rättigheter.145 

 

Vad gäller proportionalitetsbedömningen består den i en analys av om artikel 13 är en lämplig och 

nödvändig ordning som uppfyller ändamålet utan att vara för långtgående eller ingripande. I jämförelse 

med de tidigare förslagen till artikel 13 är den slutgiltiga versionen i vart fall en avvägning av samtliga 

förslag. Till skillnad från kommissionens ordning gäller artikel 13 numera en tydligt avgränsad grupp, 

även om den gruppen är större än både rådets och Europaparlamentets förslag. Det som skiljer sig från 

artikel 13 och de tidigare förslagen är att den slutgiltiga ordalydelsen saknar ett krav på tekniska 

lösningar, men rent praktiskt uppstår frågan om en plattform kan uppfylla kraven i artikel 13 utan 

                                                      

145 Det kan även argumenteras för att artikel 13 uppfyller ändamål som är ”särskilt viktiga” för ett demokratiskt samhälle, se 

2 kap. 20-23 § RF. Det krävs att begränsningen anses uppfylla andra stycket i samma lagstiftning, se avsnitt 2.3.  
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uppladdningsfilter. Något att ha i åtanke är den mängd material som laddas upp till de största 

plattformarna. YouTube har över en miljard användare och för varje minut laddas det upp över 

fyrahundra timmar film.146 Med den nya regleringen i artikel 13 utgör varje klipp en risk för att 

plattformen begår upphovsrättsintrång. Huruvida den risken infrias beror på licensavtal eller Best-Effort 

Clause. Med antagandet att plattformen inte kan ingå licensavtal med alla upphovspersoner hamnar 

bedömningen i Best-Effort Clause, vars faktiska innehåll är ovisst. De kriterier som avgör ansvaret enligt 

artikel 13 beror i huvudsak på varje enskild plattform. Faktorer som dess storlek, typ av verksamhet och 

uppladdat material kan ha betydelse. Det är omöjligt att på förhand avgöra vad som är Best-Effort. Det 

innebär i sin tur att plattformen kommer att göra sitt yttersta för att undgå ansvar enligt artikel 13, om 

de ens väljer att stanna inom EU.147 För de stora plattformarna kommer det att kräva en automatiserad 

behandling, eftersom mängden material inte kan hanteras tillräckligt effektivt manuellt. Därför innebär 

också artikel 13 fortfarande ett krav på filtrering, även om det inte uttryckligen framgår. Valet av teknik 

torde utgå från tanken att ”det är bättre att vara på den säkra sidan”, särskilt när Best-Effort Clause 

kommer att förbli otydlig tills framtida domstolsavgöranden. Det finns därmed en risk för överfiltrering, 

något som inte är förbjudet i artikel 13.  

 

I ljuset av uppladdningsfilter kan undantaget för parodier problematiseras. Eftersom EU-domstolen, 

genom fallet Deckmyn, infört en avvägning som liknar den ideella rätten att inte bli kränkt riskerar 

parodier att filtreras bort så långt det går. Frågan om en parodi är tillåten kräver en sådan ingående 

analys att risken för en felbedömning vid filtrering är överhängande. I första ledet uppstår frågan om det 

nya verket har karaktären av en parodi, i andra ledet om parodin är tillåten med hänsyn till avvägningen 

mot rättighetshavarens intressen. Det är svårt nog att anpassa parodiundantaget i EU-rätten till svensk 

rätt. I förslaget till artikel 13 förväntas en internationell plattform inrätta adekvat teknik som kan göra 

detsamma. Det faktum att parodier och citaträtten blir obligatoriska undantag inom unionen genom 

införlivandet av artikel 13 påverkar inte risken för att uppladdningsfilter kan göra felbedömningar. Det 

får anses anmärkningsvärt att kommissionen inte undersökt möjligheterna för uppladdningsfilter 

närmare, särskilt när sådana också riskerar att filtrera bort nya verk. Den teknik som tagits upp av 

kommissionen, i avsnitt 5.3, uppvisar brister i praktiken. 

 

Ett annat exempel gäller rapportering av en dagshändelse. Eftersom artikel 13 kan anpassas till att inte 

tillämpas på kommersiella användare behöver det inte påverka nyhetstidningarnas rapportering. Risken 

finns dock att det påverkar en användares möjlighet att sprida en dagshändelse med stöd av 

                                                      

146 YouTube press och TV via [https://www.YouTube.com/yt/about/press/] 2019-02-06; 

[https://YouTube.googleblog.com/2017/08/an-update-on-our-commitment-to-fight.html] 2019-02-06; 

[https://www.YouTube.com/watch?v=O6JPxCBlBh8] 2019-02-06. 
147 En risk som inte är otänkbar med hänsyn till vad som hände i Spanien och Tyskland efter att de införde länkskatt för vissa 

större aktörer, se Telegraph [https://www.telegraph.co.uk/technology/google/11286821/Google-News-to-shut-down-in-

Spain-over-Google-Tax.html] 2019-02-06. 

https://www.youtube.com/yt/about/press/
https://youtube.googleblog.com/2017/08/an-update-on-our-commitment-to-fight.html
https://www.youtube.com/watch?v=O6JPxCBlBh8


 
54 

 

 

 

reportagerätten, förutsatt att undantaget kan tillämpas på andra än nyhetstidningar. Anta att en egen 

videofilmad dagshändelse råkar utspela sig på en plats med upphovsrättsskyddad musik, sådan 

uppladdning riskerar att filtreras bort eller raderas omedelbart. Frågan om användaren äger rätten att 

sprida sådan film måste då tas till prövning, vilket för med sig risken att nyhetsvärdet går förlorat. Det 

innebär att nyhetsrapporteringen i många fall blir exklusivt förbehållet de dominerande dagstidningarna, 

radio och TV.148  

 

Anledningen till att parodier och citaträtten ska bli obligatoriska inom unionsrätten följer av att 

medlemsstaterna inte med säkerhet har samma regelverk inom upphovsrätten (se artikel 5 i Infosoc-

direktivet som föreskriver att undantagen är frivilliga men uttömande). De undantag som införlivats men 

inte definierats på unionsnivå kan också ha fått olika betydelse inom medlemsstaterna. Det krävs att 

undantagen blir tvingande för att globala plattformar ska kunna ha en möjlighet att uppfylla artikel 13.149 

Samtidigt är det tydligt från avgörandet NJA 2016 s. 212 (om avbildning av konstverk) att 

undantagsbestämmelser riskerar att få en annan betydelse i den digitala miljön. Efter artikel 13 kan det 

förskjutas ytterligare till upphovsrättens fördel, eftersom bestämmelsen redan har till syfte att skydda 

upphovspersoner och varje undantag i upphovsrätten ska tillämpas i enlighet med trestegsregeln, som 

är upphovsrättsvänlig. Därtill ska undantagsbestämmelser tolkas restriktivt, i vart fall i teorin. Med det 

i åtanke kan yttrandefriheten ta skada, men åter igen beror det på EU-domstolen och innebörden av Best-

Effort Clause.  

 

Den slutgiltiga versionen föreskriver, till skillnad från Europaparlamentets förslag, inget strikt ansvar 

för upphovsrättsintrång. Skälen till artikel 13 nämner även att vissa verk inte lämpar sig för en annan 

lösning än att upphovspersonen själv anmäler verket till plattformen. Upphovspersonen måste därtill 

vara aktiv i samarbetet med plattformen för att uppnå en skälig skyddsnivå. Skälen visar därför på att 

det finns en kompromiss mellan intresset hos upphovspersoner respektive plattformar. Som anförs ska 

EU beakta de grundläggande rättigheterna och innebörden av Best-Effort Clause kan därför komma att 

tjäna till att säkra yttrandefriheten vid en avvägning. En plattform som misslyckas med att identifiera 

skyddat material skulle egentligen kunna gå ansvarsfri under förutsättning att en annan (teknisk) lösning 

hade varit en oproportionerlig inskränkning i yttrandefriheten. Risken för att tekniken misslyckas 

minimeras också med tiden som tekniken förbättras och bli mer välriktad. Som framgått av utredningen 

kan maskininlärning optimera filtreringen. 

 

Vad artikel 13 faktiskt kräver av plattformarna är i slutänden svårbedömt. Yttrandefriheten hänger på 

hur plattformarna väljer att agera och hur Best-Effort Clause kan komma att tolkas och tillämpas. 

                                                      

148 Det är i linje med kommissionens syfte bakom upphovsrättsdirektivet som bland annat är att stärka presspublikationers 

rättigheter, se förslaget till artikel 11, den så kallade ”länkskatten”, i COM/2016/0593. 
149 Samtidigt är det ett tecken på hur EU-rätten åter igen närmar sig till att bli den främsta lagstiftaren. 
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Utformningen av artikel 13 är i vart fall en avvägning mellan de olika parternas intressen. Plattformar 

får fortsätta sin verksamhet utan ett strikt ansvar under förutsättning att de gör sitt bästa för att förhindra 

uppladdning av skyddat material, samtidigt får upphovspersoner en starkare förhandlingsposition och 

effektivare rättsmedel som förhindrar exploatering. Användare garanteras också, i teorin, yttrandefrihet 

genom att särskilda undantag blir tvingande inom hela EU. Det som hindrar artikel 13 från att bli en 

välfungerande lösning är risken med eventuella uppladdningsfilter som troligen kommer att behöva 

inrättas för de största aktörerna. Tekniken kan vara bristfällig och plattformarna kan välja att överfiltrera. 

Å andra sidan kan det argumenteras för att risken för överfiltrering kompenseras med att varje klagomål 

måste gå igenom mänsklig granskning. Ett ökat antal klagomål är förenat med stora kostnader, varför 

det torde ligga i plattformens intresse att filtreringen är välriktad. Det vore dock att föredra om artikel 

13 också innehöll en bestämmelse mot överfiltrering, särskilt eftersom filter även kan drabba 

upphovspersoners verk negativt. Den eventuella risken är dock inte obotlig enligt nuvarande ordning. 

Till följd av Best-Effort Clause kan yttrandefrihet vara en anledning för ansvarsfrihet (jämför med fallen 

Scarlet Extended mot SABAM och SABAM mot Netlog). Yttrandefriheten har beaktats i liknande mål 

och kommer att behöva prövas mot artikel 13. Vid en avvägning tycks behovet av en moderniserad 

upphovsrättslagstiftning väga tyngre än risken för att artikel 13 förorsakar undermåliga 

uppladdningsfilter. Det sistnämnda kan botas genom en tolkning som beaktar de grundläggande 

rättigheterna, vilket är ett krav enligt UPC Telekabel, varav det förstnämnda har misslyckats under en 

lång period av marknadens självreglering. Artikel 13 ska därför anses som proportionerlig.  
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7 Slutsatser 

Den första frågan, det vill säga vilken metod som bör användas för att lösa normkonflikten, kan besvaras 

så att metoden bör följa EU-domstolens avgöranden, men med anledning av att det saknas tydlig praxis 

i frågan kan vägledning istället hämtas i de senaste yttrandena från generaladvokaten Szpunar. 

Utgångspunkten för bedömningen är att upphovsrättslagstiftningen hanterar konflikten mellan 

rättigheterna i det interna regelverket för undantag. Regelverket för undantag bör i sin tur tolkas i 

enlighet med trestegsregeln för att säkra upphovspersonen ett starkt skydd. Risken med denna ordning 

är att det inte beaktar yttrandefriheten i samma utsträckning som är nödvändigt; därför kan det i några 

ytterst exceptionella fall påkalla ett externt perspektiv som beaktar yttrandefriheten utanför 

upphovsrättens regelverk. Externt perspektiv ska följa Europadomstolens avgöranden för vilka 

yttranden som är särskilt skyddsvärda. Bedömningen består i en avvägning mot bakgrund av 

proportionalitetsprincipen vari domstolen utförligt utreder frågan om medel möter ändamålet. 

 

Den andra frågan, det vill säga om artikel 13 är en faktisk inskränkning av yttrandefriheten, kan besvaras 

så att plattformar har en dominerande ställning på stora delar av informationsflödet på internet. Även 

om artikel 13 inte reglerar ett förhållande mellan stat och individ, innebär bestämmelsen en risk för 

individers yttrandefrihet på internet. Risken är inte obetydlig, särskilt i jämförelse mellan 

uppladdningsfilter och principen om censurförbud i YGL. Därför har det konstaterats att artikel 13 utgör 

en faktisk inskränkning och en utredning krävs i frågan om det är en godtagbar lösning. 

 

Den tredje frågan, det vill säga om artikel 13 är en godtagbar inskränkning av yttrandefriheten, kan 

besvaras så att det finns rimliga skäl bakom förslaget till artikel 13. Den nuvarande ordningen är inte 

hållbar för upphovspersoner och upphovsrättslagstiftningen bör moderniseras ytterligare för att säkra ett 

effektivt skydd på internet. Artikel 13 riskerar att vissa plattformar måste införa tekniska lösningar i 

form av uppladdningsfilter för att uppfylla de nya kraven. Uppladdningsfilter som felaktigt riskerar att 

filtrerar bort tillåtet material, både vad gäller tillåtna yttranden och för självständiga verk inom 

upphovsrätten. Det kan dock botas, eftersom bestämmelsen samtidigt innehåller en regel om 

ansvarsfrihet som, i ljuset av det nya upphovsrättsdirektivet och EU-rätten, är en väl avvägd lösning i 

förhållande till de olika parternas intressen. Artikel 13 är därför en godtagbar lösning i ett upphovsrätt- 

och yttrandefrihetsperspektiv.   
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Bilaga 1 – Trilouge outcome 

Kopierat från Voss, Axel trilogmöten med Frankrike och Tyskland via Julia Reda 

[https://juliareda.eu/2019/02/eu-copyright-final-text/] och [https://juliareda.eu/wp-

content/uploads/2019/02/Art_13_unofficial.pdf] 2019-02-19. Se även Europaparlamentet Press 

Release [http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190226IPR28811/copyright-meps-

back-provisional-agreement] 2019-03-06. 

 

Article 13 

Use of protected content by online content sharing service providers 

 

1. Member States shall provide that an online content sharing service provider performs an act of 

communication to the public or an act of making available to the public for the purposes of this directive 

when it gives the public access to copyright protected works or other protected subject matter uploaded 

by its users. An online content sharing service provider shall therefore obtain an authorisation from the 

rightholders referred to in Article 3(1) and (2) of Directive 2001/29/EC, for instance by concluding a 

licencing agreement, in order to communicate or make available to the public works or other subject 

matter. 

 

2. Member States shall provide that when an authorisation has been obtained, including via a licensing 

agreement, by an online content sharing service provider, this authorisation shall also cover acts carried 

out by users of the services falling within Article 3 of Directive 2001/29/EC when they are not acting 

on a commercial basis or their activity does not generate significant revenues. 

 

3. When an online content sharing service provider performs an act of communication to the public or 

an act of making available to the public, under the conditions established under this Directive, the 

limitation of liability established in Article 14(1) of Directive 2000/31/EC shall not apply to the 

situations covered by this Article. This shall not affect the possible application of Article 14(1) of 

Directive 2000/31/EC to these service providers for purposes falling outside the scope of this Directive. 

 

4. If no authorisation is granted, online content sharing service providers shall be liable for unauthorised 

acts of communication to the public of copyright protected works and other subject matter, unless the 

service providers demonstrate that they have: 
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(a) made best efforts to obtain an authorisation, and 

(b) made, in accordance with high industry standards of professional diligence, best efforts to ensure the 

unavailability of specific works and other subject matter for which the rightholders have provided the 

service providers with the relevant and necessary information, and in any event 

(c) acted expeditiously, upon receiving a sufficiently substantiated notice by the rightholders, to remove 

from their websites or to disable access to the notified works and subject matters, and made best efforts 

to prevent their future uploads in accordance with paragraph (b). 

 

4a. In determining whether the service has complied with its obligations under paragraph 4, and in the 

light of the principle of proportionality the following should, among others be taken into account: 

(a) the type, the audience and the size of the service and type of works or other subject matter uploaded 

by the users; 

(b) the availability of suitable and effective means and their cost for service providers  

 

4aa. Member States shall provide that when new online content sharing service providers whose services 

have been available to the public in the Union for less than three years and which have an annual 

turnover below EUR 10 million within the meaning of the Commission recommendation 2003/361/EC, 

the conditions applicable to them under the liability regime set out in paragraph 4 are limited to the 

compliance with the point (a)of paragraph 4 and to acting expeditiously, upon receiving a sufficiently 

substantiated notice, to remove the notified works and subject matters from its website or to disable 

access to them. Where the average number of monthly unique visitors of these service providers exceeds 

5 million, calculated on the basis of the last calendar year, they shall also demonstrate that they have 

made best efforts to prevent further uploads of the notified works and other subject matter for which the 

rightholders have provided relevant and necessary information. 

 

5. The cooperation between online content service providers and rightholders shall not result in the 

prevention of the availability of works or other subject matter uploaded by users which do not infringe 

copyright and related rights, including where such works or subject matter are covered by an exception 

or limitation. 

Member States shall ensure that users in all Member States are able to rely on the following existing 

exceptions and limitations when uploading and making available content generated by users on online 

content sharing services: 

a) quotation, criticism, review, 

b) use for the purpose of caricature, parody or pastiche.  

 

6. [Paragraph 6 as was contained in a previous text version was deleted/merged into paragraph 4; the 

numbering of paragraphs of Article 13 was kept for ease of reference] 
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7. The application of the provisions in this article shall not lead to any general monitoring 

obligation as defined in Article 15 of Directive 2000/31/EC. Member States shall provide that online 

content sharing service providers shall provide rightholders, at their request, with adequate information 

on the functioning of their practices with regard to the cooperation referred to in paragraph 4 and, where 

licensing agreements are concluded between service providers and rightholders, information on the use 

of content covered by the agreements. 

 

8. Member States shall provide that an online sharing service provider puts in place an effective and 

expeditious complaint and redress mechanism that is available to users of the service in case of disputes 

over the removal of or blocking access to works or other subject matter uploaded by them. 

 

When rightholders request to remove or disable access to their specific works or other subject matter, 

they shall duly justify the reasons for their requests. Complaints submitted under this mechanism shall 

be processed without undue delay and decisions to remove or disable access to uploaded content shall 

be subject to human review. 

 

Member States shall also ensure that out-of-court redress mechanisms are available for the settlement 

of disputes. Such mechanisms shall enable disputes to be settled impartially and shall not deprive the 

user of the legal protection afforded by national law, without prejudice to the rights of users to have 

recourse to efficient judicial remedies. In particular, Member States shall ensure that users have access 

to a court or another relevant judicial authority to assert the use of an exception or limitation to copyright 

rules. 

 

This Directive shall in no way affect legitimate uses, such as uses under exceptions and limitations 

provided for in Union law, and shall not lead to any identification of individual users nor to the 

processing of their personal data, in accordance with Directive 95/46/EC, Directive 2002/58/EC and the 

General Data Protection Regulation. Online content sharing service providers shall inform the users in 

their terms and conditions about the possibility for them to use works and other subject matter under 

exceptions or limitations to copyright and related rights provided for in Union law. 

 

9. As of [date of entry into force of this Directive] the Commission in cooperation with the Member 

States shall organise stakeholder dialogues to discuss best practices for the cooperation between the 

online content sharing service providers and rightholders. The Commission shall, in consultation with 

online content sharing service providers, rightholders, users associations and other relevant stakeholders 

and taking into account the results of the stakeholder dialogues, issue guidance on the application of 

Article 13 in particular regarding cooperation referred to in paragraph 4. When discussing the best 
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practices, special account shall be taken, among others of the need to balance fundamental rights and 

the use of exceptions and limitations. For the purpose of this stakeholders dialogue, users associations 

shall have access to adequate information from online content sharing service providers on the 

functioning of their practices with regard to in paragraph 4. 


