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Abstract 

This thesis explores the legal framework revolving music sampling, which re-
cently has been brought to light after the judgment of the European Court of 
Justice (CJEU) in the case of C-476/17 Pelham. Before this judgment, the corre-
lation between music sampling and Copyright Law was unclear, whilst music 
sampling had obtained a global cultural status. It is therefore important to clari-
fy some aspects of Pelham and further analyse its potential consequences. Con-
sequently, this thesis establishes the applicable legal regulation regarding music 
sampling. In this matter, the CJEU concluded that music sampling, even if very 
short, should be defined as an act of reproduction in accordance with article 2 
of the Infosoc Directive, unless that sample is included in a phonogram in a 
modified form unrecognisable to the ear. Therefore, the next research question 
for this thesis is how the assessment whether or not a sample is recognisable to 
the ear should be measured. The answer to that question is uncertain, Swedish 
case law does however point to a solution where courts should take into ac-
count the subjective impressions of a collective group of individuals. The court 
should furthermore take into account the facts in the specific case to create an 
overall assessment. Another research question that is discussed in the thesis is 
the relationship between copyright infringements relating to music sampling 
and other types of “traditional” copyright infringements such as plagiarism. 
Here it is important to separate music sampling from plagiarism, as music sam-
pling is considered to be reproduction by nature, and other types of plagiarism 
demands a complex assessment that entails many different factors. Lastly, this 
thesis sheds light to the balance of interest between the protection of intellectu-
al property and freedom of the arts including freedom of speech. Although 
there are many compelling arguments as to why music sampling should be al-
lowed to a greater extent, the conclusion is that the balance of interest should 
guarantee a protection of both the economic and moral rights connected to 
Copyright Law. It would furthermore be a complex task technically to create an 
exception for music sampling; hence the judgment of the CJEU was perhaps 
not that surprising.     
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
En numera populär metod som utnyttjas vid musikproduktion är att inkorpo-
rera samplingar i musikskapandet. Förenklat innebär sampling att en producent 
kopierar ett avsnitt från ett musikstycke och för in det i ett nytt musikstycke.1 
Skillnaden mellan sampling och ett plagiat som exempelvis innefattar att en 
melodi efterliknas i en ny låt är således att ett specifikt ljudavsnitt ur ett verk 
kopieras med hjälp av elektronisk utrustning, och det kopierade ljudet är ett 
precist utdrag ur originalverket.2 Metoden att sampla har blivit alltmer vederta-
gen i takt med den elektroniska musikens utveckling och har använts på en 
omfattande nivå inom bland annat hiphop- och house-musik.3 Samplingsförfa-
randet väcker emellertid en del juridiska frågor, inte minst hur det förhåller sig 
till upphovsrätten. Om sampling förekommer regelbundet inom dagens musik-
industri, innebär det även att regelbundna upphovsrättsintrång förekommer? 
 
Gränsen för tillåten sampling har länge varit vag till följd av en brist på rätts-
praxis. Under sommaren 2019 kom däremot ett avgörande från EU-domstolen, 
Pelham, där frågan om samplingars förhållande till upphovsrätten fastslogs.4 I 
det fallet var det fråga om ett kort ljudavsnitt på två sekunder som kopierades 
till en annan låt. EU-domstolen vidhöll att även ett mycket kort ljudavsnitt som 
samplats kan utgöra ett upphovsrättsintrång, såvida inte det samplade ljudav-
snittet som ingår i den nya låten är i en ändrad form som inte är igenkännbar 
vid lyssning.5 Domen klargör därmed att tröskeln för när en sampling kan ut-
göra ett upphovsrättsintrång är låg, men frågan beträffande hur pass ändrad 

                                                        
1 Gustavsson, Stefan, Christiansson, Johan, Omarbetningar och sampling, Juristförlaget, Stockholm, 
1995, s. 11. 
2 Kristina Herler, Brita, Upphovsrättsligt skydd av digitala musikaliska verk vid marknadsföring i Internet, 
Acta Wasaensia, Wasa, 2001, s. 333-334. 
3 Gustavsson & Christiansson, s. 14. 
4 EUD den 29.7.2019 i mål C-476/17, Pelham GmbH m.fl. mot Ralf Hütter & Florian Schnei-
der-Esleben, EU:C:2019:624. 
5 EUD den 29.7.2019 i mål C-476/17, Pelham, p. 39. 
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samplingen bör vara för att anses vara icke igenkännbar vid lyssning är fortfa-
rande lämnad öppen. 
 
När det kommer till upphovsrättsintrång som gäller rena plagiat, covers eller 
melodistölder finns det mer omfattande rättspraxis att studera. Ett svenskt 
rättsfall som aktualiseras här är Högsta domstolens avgörande i målet Drängar-
na, där det rörde sig om just en melodi som hade efterliknats i en senare låt.6  
Skillnaden mot sampling blir härmed att stycken ur ett musikaliskt verk inte har 
kopierats utan det rör sig oftare om exempel där låttexter eller melodier har 
använts i en ny låt. Det kan inom denna kontext vara intressant att diskutera 
huruvida EU-domstolens konstaterade att en ljudsampling på två sekunder 
innebär upphovsrättsintrång även kan appliceras på en melodistöld på två se-
kunder. 
 
Härmed har det uppstått en situation där EU-domstolen har ställt ett tämligen 
lågt krav för när sampling utgör upphovsrättsintrång. Det är däremot fortfa-
rande relevant att utreda just hur pass lågt kravet är ställt samt vilka konsekven-
ser avgörandet kan medföra för samplingstunga genrer.  

1.2 Syfte och problemformulering 
Om rättsläget rörande samplingars upphovsrättsliga status var oklart innan 
Pelham kan det numera anses tydligare klargjort. Flera aspekter av ämnesområ-
det är däremot fortfarande ouppklarade, varför syftet med denna uppsats är att 
utreda och analysera ett flertal frågeställningar som uppstått i kölvattnet av 
Pelham. För det första är det intressant att utreda vilka bestämmelser i URL som 
sampling omfattas av. Ska sampling anses utgöra en bearbetning av ett verk, ett 
utövande av citaträtten eller en exemplarframställning? Vidare är det av vikt att 
utreda vad EU-domstolen avser med att en sampling är så pass ändrad att den 
inte är igenkännbar vid lyssning, vilket troligtvis är en bedömning som öppnar 
för subjektiva tolkningar. Det är därefter intressant att diskutera intresseavväg-
ningen mellan grundläggande rättigheter så som upphovsrätt kontra yttrande-
frihet och frihet för konsten. Det finns idag en utbredd kultur kring sampling 
och det är en metod som frekvent används inom dagens musikindustri. Där-
med påverkas många musikers rätt till yttrandefrihet och konstskapande om 
möjligheten till att sampla väsentligen begränsas. På andra sidan av myntet be-
finner sig de ursprungliga upphovsmännen som skapat det samplade verket och 

                                                        
6 NJA 2002 s. 178. 
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som således har ett intresse av att bibehålla både de ekonomiska och ideella 
rättigheterna till sitt verk. Här behöver följaktligen en intresseavvägning ske och 
hur denna intresseavvägning kan genomföras är en grundläggande frågeställ-
ning för denna uppsats. 
 
När det har fastställts vilken bestämmelse i URL som sampling omfattas av är 
det sedermera intressant att jämföra olika typer av upphovsrättsintrång. I Pelham 
fastslog EU-domstolen att en sampling av ett ljudavsnitt på två sekunder räckte 
för att ett intrång kunde föreligga, gäller samma bedömning för en melodi? 
 
Denna uppsats tar avstamp i Pelham och utreder följande frågeställningar: 
 

i. Hur ska sampling av musik kategoriseras upphovsrättsligt? 
ii. Vad ska beaktas vid bedömningen av huruvida ett samplat ljudavsnitt 

har ändrats till den grad att det inte är igenkännbart vid lyssning? 
iii. Bör EU-domstolens intrångsbedömning gällande musiksampling appli-

ceras på samma sätt vid andra typer av upphovsrättsintrång på musika-
liska verk? 

iv. Vilka konsekvenser kan Pelham medföra för dagens samplingsklimat 
och vilka intressen står på spel? 

1.3 Avgränsning 
Denna uppsats har sampling som centralt tema och Pelham utgör en viktig ut-
gångspunkt för utredningen. Alla frågeställningar i Pelham är däremot inte direkt 
relevanta för denna uppsats, varför dessa lämnas utan hänseende. En betydlig 
del av Pelham berör exempelvis företrädesprincipen, det vill säga principen om 
unionsrättens företräde7, och dessa frågeställningar behandlas inte i denna upp-
sats.8 Att diskutera unionsrättens företräde kan utgöra ett ämne för en uppsats i 
sig och av utrymmesskäl berörs detta inte i denna uppsats. Beträffande samp-
lingars förhållande till upphovsrätten är denna uppsats avgränsad till att omfatta 
de juridiska implikationerna som kan uppstå till följd av Pelham. 
 

                                                        
7 Se EUD den 15.7.1964 i mål 6-64, Flaminio Costa mot E.N.E.L, EU:C:1964:66. 
8 Jmf fråga tre och fem i Pelham som inte berör sampling specifikt. Det är däremot viktigt att 
poängtera att EU-rättens företräde är en viktig utgångspunkt för normhierarkin och rättskällelä-
ran, varför företrädesprincipen påverkar denna uppsats val av metod, se mer om detta i avsnitt 
1.4. 
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Uppsatsen innehåller dessutom ett avsnitt som ger en bakgrund och redogö-
relse för vad samplingsmetoden innebär. Detta avsnitt är avgränsat till att ge 
läsare som inte är väl införstådda med vad som avses med sampling en nöd-
vändig bakgrund till ämnet. Avsnittet lämnar emellertid de teknikspecifika 
aspekterna utan hänseende eftersom de i grunden är irrelevanta för de juridiska 
frågeställningarna. En jämförelse med andra intrångsfall än sampling är inklude-
rad i uppsatsen, varför det är viktigt att poängtera att uppsatsens huvudfokus är 
sampling och att angränsande intrångsfall så som plagiat och covers kommer att 
beröras i en väsentligt mer begränsad omfattning. 
 
Beträffande det upphovsrättsliga regelverket är vissa ämnesområden uteslutna 
från denna uppsats, dels av utrymmesskäl men främst av relevansskäl. Det upp-
hovsrättsliga sanktionssystemet kommer inte beröras eftersom denna uppsats 
enbart omfattar frågeställningar kring samplingars tillåtlighet, och inte eventu-
ella sanktioner ett upphovsrättsintrång kan medföra. Kortfattade avsnitt om 
upphovsrättens skyddsobjekt och skyddssubjekt erbjuds, men detta är menat att 
ge en övergripande bakgrund och är långt ifrån uttömmande. Likaså är denna 
uppsats avgränsad till att enbart beröra närstående rättigheter som kan vara av 
juridisk relevans beträffande sampling, därmed lämnas exempelvis katalogskyd-
det och fotobildskyddet utan hänseende. Även flertalet inskränkningar i det 
upphovsrättsliga skyddet lämnas utan hänseende eftersom dessa inte har rele-
vans för samplingsförfarandet, jämför artikel 5.3 Infosoc-direktivet. Utgångs-
punkten i denna uppsats är samplingar som har skett utan medgivande eller 
avtalslicens, och därmed berörs inte regelverket rörande upphovsrättsliga avtals-
licenser. 
 
Slutligen, bör det beaktas att sampling av ljudavsnitt kan ske av alla sorters ljud, 
även de som inte omfattas av upphovsrätten. Denna uppsats visar att sådana 
ljudavsnitt som inte utgör ett upphovsrättsligt verk kan omfattas av producent-
skyddet i URL som är en närstående rättighet. I EU-domstolens avgörande i 
Pelham berör den specifika sakfrågan producentskyddet, men denna uppsats 
fokuserar och redogör för upphovsrättsligt skyddade verk eftersom ett grund-
läggande syfte med uppsatsen är att kartlägga samplingars upphovsrättsliga 
status på en generell nivå. Därför innehåller uppsatsen även en redogörelse för 
förhållandet mellan producentskyddet och skyddet för musikaliska verk.  
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1.4 Metod och material 
Denna uppsats är utförd i enlighet med den rättsdogmatiska metoden. Metod-
valet innebär att uppsatsen genomförs med de allmänt accepterade rättskällorna 
som källunderlag.9 De allmänt accepterade rättskällorna går att urskilja från 
rättskälleläran som traditionellt sett utgår från lagtext, rättspraxis, förarbeten 
och doktrin. En rättsdogmatisk analys innebär således att de olika beståndsde-
larna inom rättskälleläran analyseras för att gällande rätt slutligen ska kunna 
utkristalliseras.10 När rättskälleläran tillämpas på de juridiska frågeställningar 
som behandlas i denna uppsats är det av stor vikt att ha normhierarkin i åtanke 
då detta påverkar både analysen och slutsatsen. Det är sedermera viktigt att 
påtala eventuell inkonsekvens i rättsskipningen när rättsdogmatisk metod till-
lämpas.11 Vidare innehåller denna uppsats mer analytiska element där konse-
kvenser av rättsskipningen diskuteras, vilket ger utrymme för en kritisk rätts-
dogmatisk analys.12 Anledningen till att rättsdogmatisk metod används i denna 
uppsats är att det går att identifiera oklarheter gällande samplingars förhållande 
till upphovsrätten, inte minst efter att Pelham studeras. Därmed är rättsdogmati-
ken en utmärkt metod för att kritiskt urskilja gällande rätt. 
 
Applicerat på denna uppsats innebär den rättsdogmatiska metoden att fråge-
ställningarna besvaras genom att undersöka vilken lagstiftning som reglerar 
metoden kring att sampla, vilket till hög grad inkluderar URL. Rättspraxis är en 
viktig källa för att tydliggöra vad lagstiftningen innebär, vilket stärks av faktu-
met att Pelham är en grundpelare för hela uppsatsen. Vidare innehar rättspraxis 
en viktig roll när jämförelse med närliggande intrångssituationer genomförs, 
eftersom ett antal rättsfall diskuteras i anslutning till detta. För tolkning av lag-
stiftning och rättspraxis är doktrinen en viktig källa i denna uppsats, och majori-
teten av den doktrin som används i denna uppsats är inriktad på immaterialrätt 
som stort och upphovsrätt mer specifikt. Den immaterialrättsliga doktrinen är 
ingen bindande rättskälla men är värdefull för att bygga en gedigen teoretisk 
grund för uppsatsen. Utöver juridisk doktrin används även icke-juridisk littera-
tur som material vid de avsnitt som berör sampling som musikalisk företeelse. 
 
Beträffande normhierarkin och rättskälleläran är det viktigt att poängtera att 
EU-rätten har en stor inverkan på uppsatsens undersökningsunderlag och ana-

                                                        
9 Kleineman, Jan, Rättsdogmatisk metod, Korling, Fredric, Zamboni, Mauro, (red.), Juridisk Metod-
lära, Studentlitteratur AB, Lund, 2013, s. 21. 
10 Kleineman, s. 26. 
11 Kleineman, s. 34. 
12 Kleineman, s. 39. 
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lys. Pelham är ett avgörande från EU-domstolen, och rättsfallet utgår från EU-
rätt. Härmed blir faktumet att EU-rätten har företräde framför svensk rätt en 
viktig premiss för analysen i sökandet efter gällande rätt.13 Denna uppsats utgår 
från den rättsdogmatiska metoden men det går inte att bortse från de EU-
rättsliga källorna när upphovsrätt diskuteras. Därmed finns även starka inslag av 
EU-rättslig metod i denna uppsats, som kortfattat innebär att ett tillvägagångs-
sätt att hantera de EU-rättsliga källorna appliceras.14 Slutligen bör det nämnas 
att alla EU:s medlemsstater har tillträtt Bernkonventionen, vilken bildar en egen 
union för skydd av upphovsrätt. Bernkonventionen som rättskälla blir således 
viktig att ha i beaktan när frågeställningarna i denna uppsats besvaras med hjälp 
av rättskälleläran.15 
 
Denna uppsats har även mer kritiska och problematiserande inslag, där analysen 
inriktas på huruvida gällande rätt beträffande sampling är logisk och tillfreds-
ställer den intressebalans som uppstår mellan upphovsrättsinnehavare och 
andra samplande musikproducenter. Även konsekvenser av gällande rätt berörs, 
och dessa delar av uppsatsen har tydliga inslag av kritisk rättsdogmatisk metod. 
 
När intresseavvägningar analyseras är det viktigt att ha en måttstock och grund 
för hur en intressebalans ska uppnås. Det vill säga, vilket perspektiv som ska 
anläggas när intresseavvägningen analyseras. Denna uppsats utgår från de källor 
som hänvisas till i Pelham när intresseavvägningen diskuteras, närmare bestämt 
Infosoc-direktivet, rättighetsstadgan och EKMR. I skälen till Infosoc-direktivet 
går det att urskilja en målsättning från EU att inrätta en hög nivå av skydd för 
upphovsrätten och närstående rättigheter, inte minst för att garantera ett skydd 
för framställares investeringar i sitt skapande.16 Däremot uppmärksammar även 
skälen till Infosoc-direktivet att en skälig avvägning mellan rättigheter och in-
tressen bör vidtas beträffande rättighetsinnehavare å ena sidan och användare 
av alster å andra sidan.17 Rätten till immateriell egendom återfinns i artikel 17.2 
rättighetsstadgan, vilken enligt EU-domstolen bör vägas mot andra grundläg-
gande rättigheter så som friheten för konsten i artikel 13 rättighetsstadgan och 
yttrandefriheten i artikel 11 rättighetsstadgan samt artikel 10.1 EKMR.18 EU:s 
medlemsländer är bundna av både rättighetsstadgan och EKMR, och rättighets-

                                                        
13 Reichel, Jane, EU-rättslig metod, Korling, Fredric, Zamboni, Mauro, (red.), Juridisk metodlära, 
Studentlitteratur AB, Lund, 2013, s. 115. 
14 Reichel, s. 111-113. 
15 Levin, Marianne, Lärobok i immaterialrätt, 12 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 2019, s. 45-46. 
16 Se skäl 4, 9 och 10 i Infosoc-direktivet. 
17 Se skäl 3 och 31 i Infosoc-direktivet. 
18 Se EUD den 29.7.2019 i mål C-476/17, Pelham, p. 34. 
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stadgans innehåll motsvarar i princip EKMR:s innehåll, fördelen med rättig-
hetsstadgan är däremot att EU-domstolen kan tolka den med bindande verkan. 
Rättighetsstadgan är även enbart relevant i förhållande till EU-rätten.19 För att 
sätta dessa rättigheter i kontext används tidigare avgöranden från EU-
domstolen för att belysa hur intresseavvägningen har hanterats i andra fall. 

1.5 Disposition 
För de läsare som inte har en grundläggande bild om vad som avses med mu-
siksampling kan dessa finna en sammanställning av samplingsförfarandet i kapi-
tel två. Här anges historisk bakgrund, kortfattad teknisk information samt 
samplingars utbredning i dagens musikindustri. 
 
Därefter inriktas uppsatsen tydligare mot upphovsrätt där det först redogörs för 
relevant upphovsrättslig lagstiftning. Redogörelsen innefattar bland annat en 
genomgång av upphovsrättens skyddsförutsättningar, skyddsobjekt, skyddssub-
jekt, intrång, relevanta inskränkningar samt skillnaden mellan upphovsrätt och 
närstående rättigheter. En stor vikt läggs här även på det upphovsrättsliga skyd-
dets innehåll, där skillnaden mellan ideella och ekonomiska rättigheterna klar-
görs. I detta sammanhang ligger vidare fokus på skillnaden mellan exemplar-
framställning och tillgängliggörande för allmänheten.  
 
Det redogörs även för relevanta rättsfall, där exempelvis rättsfallen Drängarna20 
och Svenska syndabockar21 behandlas utförligt eftersom de har stor relevans för 
jämförelsen mellan sampling och melodistöld. En omfattande studie av Pelham 
erbjuds eftersom det avgörandet innehar en grundläggande funktion i uppsat-
sens mål att klargöra den rättsliga regleringen för sampling. 
 
När det gäller frågan rörande samplingars upphovsrättsliga klassificering berörs 
detta genomgående i avsnittet om exemplarframställning. Andra och tredje 
frågeställningen som berör igenkännbarhet och jämförelse mellan sampling och 
melodistöld besvaras till stor del i avsnitt 3.4 om intrångsbedömningen. 
 

                                                        
19 Levin, s. 32-33, Sverige har inkorporerat EKMR som författning genom lag (1994:1219) om 
den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläg-
gande friheterna. 
20 NJA 2002 s. 178. 
21 NJA 2017 s. 75. 
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Den fjärde och sista frågan om konsekvenser av Pelham och intresseavvägning-
en berörs i kapitel 4, där stor vikt är lagd på flertalet avgöranden från EU-
domstolen. Hela uppsatsen genomsyras av analytiska moment men i de senare 
delarna av uppsatsen är huvudsaklig fokus just analysen. I analysen läggs stor 
vikt på konsekvenserna av Pelham samt intressebalansen mellan grundläggande 
rättigheter och yttrandefrihet samt friheten för konsten. Uppsatsen avslutas i 
kapitel 5 med avslutande kommentarer för att få en sammanfattande redogö-
relse för svaren på frågeställningarna. 
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2 Vad är sampling och hur utbrett är det? 

2.1 Begreppet sampling 
Inledningsvis är det en klok idé att definiera vad sampling är i sin mest grund-
läggande form. Inom den juridiska doktrinen är en grundläggande definition av 
sampling ett förfarande där ”[…]man med digital teknik spelar in ljud, lagrar 
informationen i samplerns minne, bearbetar den och utnyttjar den i ett nytt 
sammanhang.”22 Sampling sker således med hjälp av en sampler, vilket är en typ 
av synthesizer som är särskilt skapad för digital ljudinspelning. Med hjälp av 
samplern kan musikproducenter kopiera enstaka toner eller längre musikavsnitt 
ur ett musikaliskt verk och använda sig av det ljudavsnittet i sina egna musik-
produktioner.23 Den definition av sampling som går att finna i juridisk doktrin 
är även i linje med den definition EU-domstolen använder i Pelham. Där besk-
rivs tekniken att sampla som att en ”[…]användare hämtar – vanligtvis med 
hjälp av elektronisk utrustning – ett avsnitt från ett fonogram och använder 
detta avsnitt för att skapa ett nytt verk.”24 Dagens samplers har utvecklats till 
den mån att de samplade ljudavsnitten kan bearbetas, genom exempelvis filtre-
ring och förvrängning, till den grad att det inte längre går att känna igen samp-
lingens ursprung. Detta sker troligtvis av både konstnärliga skäl som legala skäl 
för att undvika intrång i annans upphovsrätt.25  

 
Det som skiljer sampling från ett ”ordinärt” musikplagiat är det tekniska förfa-
randet att kopiera ur ett musikaliskt verk. Att imitera en melodi eller en lik-
nande serie av takter från en annan låt utgör inte sampling eftersom en kopie-
ring inte har skett ur ett strikt perspektiv. Att exempelvis exakt imitera en pia-
noslinga ur ett upphovsrättsskyddat verk kan utgöra en melodistöld men inte 
sampling eftersom slingan blir ”replikerad” med egna instrument, ingen kopie-
ring med hjälp av en sampler har således skett.26 Det är dessutom viktigt att 

                                                        
22 Jmf Kristina Herler, s. 333, samt Gustavsson & Christiansson, s. 11. 
23 Kristina Herler, s. 334. 
24 EUD den 29.7.2019 i mål C-476/17, Pelham, p. 35. 
25 Gustavsson & Christiansson, s. 15. 
26 Kristina Herler, s. 323-325. 
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poängtera att sampling vanligtvis inte omfattar hela verket, utan flesta musik-
producenter väljer att enbart sampla korta segment av andra låtar, så kallad 
partiell sampling.27 

2.2 Historisk bakgrund och sampling idag 
Trots att det första exemplet på digital sampling kan dateras tillbaka till slutet av 
1960-talet var det under 1980-talet som samplers fick sitt kommersiella genom-
brott.28 Tidigt användes samplingsmetoden inom soul-, funk- och discomusiken 
för att sedan spridas inom hiphopmusiken.29 I New Yorks förorter anammades 
samplingsmetoden inom hiphopmusiken mer och mer under 70- och 80-talet 
där grupper som Grandmaster Flash and the Furious Five och Sugarhill Gang 
blev världskända genom musik som innehöll musiksamplingar.30 Därefter 
anammades samplingsmetoden inom den tidiga house-musiken under 80- och 
90-talet31 och idag används metoden globalt inom flertalet genrer samt utnyttjas 
i allt större omfattning.32 

 
Numera har samplingsmetoden blivit så pass utbredd att det har utvecklats hela 
kulturer kring musikskapande som innehåller samplingar.33 Ett tydligt exempel 
på detta är den instrumentella hiphop-producenten DJ Shadow som år 1996 
släppte sitt debutalbum Endtruducing, som väckte uppståndelse eftersom det var 
det första albumet någonsin som enbart var komponerat av samplingar.34 

 

                                                        
27 Gustavsson & Christiansson, s. 22. 
28 Davies, Hugh, A history of sampling, Organised Sound, 1 vol., 1 häftet, Cambridge University 
Press, Cambridge, 2000, s. 3-5.  
29 Kristina Herler, s. 338. 
30 Gustavsson & Christiansson, s. 14. 
31 Baines, Josh, Harrison, Angus, The Ten Best Samples in the History of House Music, Vice, 2016-02-
03, <www.vice.com/en_au/article/qkavyv/the-ten-best-samples-in-the-history-of-house-
music>, lydelse 2019-10-01. 
32 Gustavsson & Christiansson, s. 15 & Stannow, Henrik, Musikjuridik, 5 u., CKM Förlag, Stock-
holm, 2014, s. 43 
33 För flera belysande exempel på detta, se Ronson, Mark, How sampling transformed music, Ted Talk 
från mars 2014, <www.ted.com/talks/mark_ronson_how_sampling_transformed_music>, lydelse 
2019-11-06. 
34 Convery, Stephanie, DJ Shadow: ’Music has never been worth less, and yet sampling has never been more 
risky’, The Guardian, 2017-05-24, <www.theguardian.com/music/2017/may/24/dj-shadow-
music-has-never-been-worth-less-and-yet-sampling-has-never-been-more-risky>, lydelse 2019-10-
01. 
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Ett annat exempel är den brittiska producenten Burial som år 2007 släppte det 
både banbrytande och hyllade albumet Untrue. Albumet i fråga innehåller en 
stor mängd samplingar tagna från vitt spridda källor så som tv-spel, R’n’b-
musik samt diverse Youtube-klipp och ansågs revolutionera elektronisk dans-
musik när det släpptes. Som konsekvens av framgångarna för Untrue samlades 
en stor mängd hängivna fans i olika online-forum för att identifiera alla de 
samplingar albumet innehåller. För albumet nominerades Burial till det brittiska 
musikpriset Mercury Prize år 2008.35 Det finns idag även hemsidor som är de-
dikerade till att identifiera låtars samplingar, exempelvis WhoSampled, vilket tyd-
ligt visar att samplingskulturen är utbredd och att musiklyssnare är intresserade 
av att identifiera källan till låtars samplingar.36 

 
Slutligen bör det påpekas att utbredningen av samplingsmetoden inte enbart har 
motiverats av konstnärliga skäl, utan det kan även finnas ekonomiska motiv till 
att använda samplers. I modern tid har musikproduktion förenklats väsentligt 
till följd av digitaliseringen av musikstudior. Idag finns det musikproducenter 
som producerar musik från sitt sovrum med hjälp av elektroniska instrument, 
samplers och musikprogram som de har laddat ned på sin dator, till skillnad 
från tidigare när det krävdes en dyr fysisk musikstudio för att producera musik. 
Just metoden att sampla musik från andra musikaliska verk blir ett billigt sätt att 
klippa ihop musikstycken till ett nytt eget verk.37 Kulturen kring sampling har 
inte gått obemärkt förbi och idag är det vanligt att musikproducenter vars verk 
har samplats hävdar upphovsrättsintrång. Detta har även tagits till sin spets där 
konceptet ”sample troll” har använts som beskrivning för musikproducenter 
som aktivt övervakar publicerad musik för att hitta även de minsta exemplen på 
samplingar som skett utan tillstånd, för att sedan kräva ersättning.38 Härmed blir 
det relevant att undersöka hur samplingsmetoden faktiskt förhåller sig till upp-
hovsrätten, varför nästa kapitel kommer att beröra detta i detalj. 

                                                        
35 Hawthorn, Carlos, Burial’s Untrue: The making of a masterpiece, Resident Advisor, 2017-11-06, 
<www.residentadvisor.net/features/3102>, lydelse 2019-10-01. 
36 Se <www.whosampled.com>, lydelse 2019-11-20. 
37 Behr, Adam, Negus, Keith & Street, John, The sampling continuum: musical aesthetics and ethics in the 
age of digital production, Journal for Cultural Research, volym 21, Taylor & Francis Online, Ox-
fordshire, 2017, s. 231. 
38 Behr m.fl., s. 236. 
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2.3 Vilket samplingsförfarande var föremål för tvist i 
Pelham? 

För att inledningsvis få kontext kring samplingen i Pelham innehåller detta av-
snitt de grundläggande sakomständigheterna i tvisten som EU-domstolen utta-
lade sig om. Kärandeparterna i målet är Ralf Hütter och Florian Schneider-
Esleben, som är två medlemmar i den tyska musikgruppen Kraftwerk. År 1977 
släppte Kraftwerk albumet Trans Europa Express som innehöll låten Metall auf 
Metall.39 På svarandesidan befinner sig Moses Pelham och Martin Haas, vilka är 
producenter till musikstycket Nur Mir som släpptes av artisten Sabrina Setlur år 
1997.40 Tvisten i fråga berör kärandesidans hävdande att Pelham hade samplat 
cirka två sekunder ur Metall auf Metall och fört in samplingen i Nur Mir. Samp-
lingen hade förts in i den nya låten och sedan upprepats kontinuerligt under 
låtens gång. Samplingen hade även skett utan Kraftwerk-medlemmarnas med-
givande.41 Denna tvist togs först upp i tysk domstol och efter att alla instanser 
var uttömda hamnade tvisten hos Federala högsta domstolen i Tyskland. För 
att söka vägledning beslutade Federala högsta domstolen att begära ett för-
handsavgörande från EU-domstolen och ställde ett antal frågor i samband med 
detta.42 Detta är således grunden för hur denna uppsats frågeställningar är for-
mulerade och en viktig utgångspunkt för uppsatsens disposition. 

                                                        
39 EUD den 29.7.2019 i mål C-476/17, Pelham, p. 14. 
40 EUD den 29.7.2019 i mål C-476/17, Pelham, p. 15. 
41 EUD den 29.7.2019 i mål C-476/17, Pelham, p. 16 
42 EUD den 29.7.2019 i mål C-476/17, Pelham, p. 19 & 25. 
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3 Upphovsrättsliga regelverket i förhållande till 
sampling 

3.1 Inledning till det upphovsrättsliga regelverket 
I svensk rätt regleras upphovsrätt huvudsakligen av lagen (1960:729) om upp-
hovsrätt till litterära och konstnärliga verk, vanligen förkortad URL. Lagen är 
över 50 år gammal och idag inte helt och hållet anpassad efter dagens digitala 
samhälle.43 De första digitala samplingsverktygen hade således inte nått mark-
naden när URL trädde i kraft. 
 
Inom EU finns det en strävan att uppnå en gemensam kulturpolitik, vilket in-
nebär en harmonisering av upphovsrätten.44 Harmoniseringen av upphovsrätten 
har varit en del av målet att uppnå en inre marknad inom unionen.45 Upphovs-
rätten har emellertid varit en politiskt känslig fråga och EU är fortfarande bun-
den av subsidiaritetsprincipen i artikel 5 FEU och bestämmelsen om respekt för 
medlemsstaternas nationella och regionala mångfald i artikel 167 i FEUF. Detta 
har således inneburit att direktiv är det enda harmoniseringsinstrumentet som 
finns inom upphovsrättsområdet46, och eftersom direktiv generellt inte blir lika 
effektiva som förordningar lämnas fortfarande ett utrymme till nationella lag-
stiftare att forma upphovsrätten inom sin jurisdiktion.47 Ett för denna uppsats 
viktigt direktiv är Infosoc-direktivet som har till syfte att modernisera upphovs-
rätten för att utvecklas i takt med den tekniska utvecklingen och digitaliseringen 
i samhället. Detta direktiv är även en viktig rättskälla i Pelham. Det är därmed 
välkommet att EU-domstolen genom Pelham träder in som prejudicerande in-
stans och klargör hur samplingsbegreppet bör tolkas inom EU-rätten. 

                                                        
43 Levin, s. 67-68. 
44 EG:s Grönbok av den 7.6.1988 COM(88) 172: Green Paper on Copyright and the Challenge of 
Technology, s. 5-6, se även Levin, s. 57. 
45 Waelde, Charlotte m.fl., Contemporary Intellectual Property: Law and Policy, 3 u., Oxford University 
Press, Oxford, 2013, s. 37. 
46 Sammanlagt tio direktiv, se Levin s. 58-59 för en komplett lista. 
47 Levin, s. 60. 
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3.2 Skyddsobjektet och skyddssubjektet beträffande 
musikaliska verk 

3.2.1 Skyddsobjektet 

Musikaliska verk skyddas enligt 1 kap. 1 § 1 st. p. 3. URL vilken är en bestäm-
melse som skyddar litterära eller konstnärliga verk. En grundläggande förutsätt-
ning för upphovsrättsligt skydd är att verket uppfyller ett krav på originalitet. 
Enligt EU-domstolens rättspraxis anses ett verk vara originellt om det är ”upp-
hovsmannens egen intellektuella skapelse”. Ett verk anses vara upphovsman-
nens egen intellektuella skapelse om upphovsmannen vid skapandet har haft 
möjlighet att göra fria och kreativa val.48 Det ska således vara ett resultat av en 
personlig, skapande insats.49 Originalitetskravet har även befästs inom svensk 
rättsskipning genom Högsta domstolens avgörande i C More Entertainment där 
EU-domstolens definition av originalitet vidhölls.50  
 
Objekts skyddsförutsättningar kan även variera beroende på verkets typ och 
karaktär, exempelvis kan det inom vissa smala konstinriktningar vara svårt att 
uppnå originalitet till skillnad från breda genrer för litterära verk, en bedömning 
i det enskilda fallet blir därför alltid viktig att genomföra.51 Upphovsrätten är till 
sin natur ett efterbildningsskydd och medger ingen prioritetsrätt till upphovs-
männen. Detta innebär att det inte finns något skydd för nya och självständiga 
skapelser som har blivit liknande ens egna verk av slumpmässiga omständighet-
er. Det som upphovsrätten ger skydd mot är alltså efterbildningar; att någon har 
betraktat ett upphovsrättsligt skyddat verk och använt den informationen i den 
nya skapelsen.52 

3.2.2 Skyddssubjektet 
Detta avsnitt redogör för det upphovsrättsliga skyddssubjektet, det vill säga 
vem, vad eller vilka som kan tillerkännas ett upphovsrättsligt skydd för en skap-
else. Den grundläggande principen är att upphovsrätt tillfaller fysiska personer 
och inte juridiska personer så som företag, vilket kan tolkas ur ordalydelsen i 1 

                                                        
48 Se EUD den 16.7.2009 i mål C-5/08, Infopaq International A/S mot Danske Dagbladets 
Forening, EU:C:2009:465, p. 37 & EUD den 7.3.2013 i mål C-145/10, Eva-Maria Painer mot 
Standard VerlagsGmbH m.fl., EU:C:2011:798, p. 87-89. 
49 Levin, s. 80 & Waelde m.fl., s. 49. 
50 NJA 2015 s. 1097, p. 18. 
51 Levin, s. 88. 
52 Levin, s. 72, se även NJA 1994 s. 74 (Smultronavgörandet). 
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§ URL; ”Den som har skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätt 
[…]”.53 I enlighet med 27 § 1 st. URL kan upphovsrätten överlåtas till annan. 
Detta är en viktig bestämmelse beträffande upphovsrätt till musikaliska verk 
och sampling eftersom det möjliggör för musiker att licensiera sin musik till 
andra producenter som vill sampla från deras musikaliska verk. Rätten att över-
låta upphovsrätt till annan är enligt 27 § 1 st. URL begränsad av lydelsen 3 § 
URL som berör upphovsmäns ideella rätt som inom svensk rätt inte kan överlå-
tas enligt avtal.54 Den ideella rätten berörs mer i detalj under avsnitt 3.3.2. 
 
För musikaliska verk är det alltså upphovsmannen, den som skapat verket, som 
har rätt till upphovsrättsligt skydd. Om musiken skapas i samverkan mellan 
flera personer uppstår ett upphovsrättsligt samägande med gemensam upp-
hovsrätt mellan alla samverkande parter, vilket stöds av 6 § URL.55 Det finns 
även ytterligare skydd för musikaliskt skapande utöver upphovsrätt enligt 1 § 
URL. I 5 kap. URL återfinns ett antal närstående rättigheter som tillfaller vissa 
personer som inte riktigt når upp till skyddsförutsättningarna för upphovsrätt 
enligt 1 § URL. Det är således generellt sett lättare att erhålla skydd för en när-
stående rättighet men skyddet är ofta inte lika omfattande som för ett verk 
enligt 1 § URL.56 Nedan finns en redogörelse för två närstående rättigheter; 
producentskyddet och skyddet för utövande konstnärer. 

3.2.2.1 Producentskyddet – skydd för framställare av ljud 
Relevant för just musikaliska verk och sampling är det så kallade producent-
skyddet i 46 § URL, där det föreskrivs i dess 1 st. att:  
 

”En framställare av upptagningar av ljud eller rörliga bilder har, med de in-
skränkningar som föreskrivs i denna lag, en uteslutande rätt att förfoga över 
sin upptagning genom att  

1. framställa exemplar av upptagningen, och 
2. göra upptagningen tillgänglig för allmänheten.” 

 
Utöver skyddet mot att någon annan kopierar en upphovsmans musikaliska 
verk finns härmed ett skydd för exemplarframställning och tillgängliggörande 
för allmänheten av framställda ljudupptagningar, inget skydd ges däremot mot 
efterliknande imitationer eller dylikt.57 Denna bestämmelse är således syftad till 

                                                        
53 Levin, s. 114, kursivering tillagd. 
54 Levin, s. 118. 
55 Levin, s. 116. 
56 Levin, s. 167-168. 
57 Levin, s. 169. 
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att skydda framställare mot piratkopiering. När det rör sig om ljudinspelningar 
används uttrycket ”fonogramframställare” om den som framställer inspelning-
en.58 Skyddet omfattar kopieringar av en hel ljudinspelning men även enskilda 
låtar i sin helhet och längre samplingar.59 Historiskt uppstod producentskyddet 
till följd av att de som producerade och distribuerade grammofonskivor hade 
ett behov av att få skydd mot att andra reproducerade skivorna, eftersom det 
ofta var andra än själva upphovsmannen som faktiskt producerade och fram-
ställde fonogram.60  
 
Skyddssubjektet är alltså producenterna som exempelvis har framställt en ljudupp-
tagning på en skiva eller liknande. Skyddet omfattar alla sorters ljud, från in-
spelningar av naturen till faktiska musikaliska verk. Om det rör sig om en fram-
ställning av musik existerar producentskyddet parallellt med skyddet för musi-
kaliska verk enligt 1 § URL. I 46 § 3 st. URL stadgas det att bestämmelserna i 2 
§ 2-4 st. URL om exemplarframställning och tillgängliggörande för allmänheten 
för upphovsrättsliga verk även ska tillämpas när det kommer till upptagningar 
enligt 46 § URL.61 I Infosoc-direktivet görs vidare ingen skillnad i ensamrätten 
till exemplarframställning mellan upphovsrätten och fonogramframställning, 
utan båda omfattas av artikel 2.62  
 
Just förhållandet mellan det upphovsrättsliga skyddet och producentskyddet är 
intressant att klargöra. Att efterliknande imitationer av ljudinspelningar inte 
skyddas visar att producentskyddet utgör ett kopieringsskydd till skillnad från 
det upphovsrättsliga efterbildningsskyddet; det som är förbjudet är således att 
helt eller delvist kopiera en ljudinspelning. Som nämnts i avsnitt 3.2.2 är det i 
generella termer lättare att uppnå skydd för närstående rättigheter, vilket i detta 
fall kommer till uttryck genom att det inte finns något krav på originalitet för 
fonogramframställningar.63 Detta går att tolka genom att läsa 1 § URL e contra-
rio, där det stadgas att verk har upphovsrätt, och det är verk som ska uppfylla 
kravet på originalitet, inte ljudinspelningar enligt 46 § URL. Förutom skillnaden 
i skyddsförutsättningarna är en framträdande skillnad mellan skyddet för fono-
gramframställare och upphovsrätt att det förstnämnda inte skyddar verket, utan 

                                                        
58 Olsson, Henry, Rosén, Jan, Upphovsrättslagstiftningen, 4 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 2016, 
lagkommentar till 46 § URL hämtad från Zeteo, lydelse 2019-11-12. 
59 Gustavsson & Christiansson, s. 38. 
60 Boytha, György, The Intellectual Property Status of Sound Recordings, International Review of Indust-
rial Property and Copyright Law, vol. 24, Max Planck Institute, München, 1993, s. 296. 
61 Olsson, Henry, Rosén, Jan, lagkommentar till 46 § URL hämtad från Zeteo, lydelse 2019-11-12. 
62 Se även Patent- och marknadsöverdomstolens dom den 15.7.2019 i mål PMT 1473-18, s. 15. 
63 Olsson, Henry, Rosén, Jan, lagkommentar till 46 § URL hämtad från Zeteo, lydelse 2019-11-12. 
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mediet som verket har framställts på, själva ljudinspelningen. En annan viktig 
skillnad är, eftersom fonogramframställaren ofta kan vara ett skivbolag eller 
liknande, att producentskyddet kan tillerkännas både fysiska och juridiska per-
soner.64 Om ljudinspelningen av ett musikaliskt verk först produceras på en 
CD-skiva och sedan piratkopieras av en tredje part kan det därmed utgöra ett 
intrång i både upphovsmannens musikaliska upphovsrätt enligt 1 § URL och 
fonogramframställarens producentskydd enligt 46 § URL. Om det är upphovs-
mannen som har framställt den ursprungliga ljudinspelningen kan därmed 
denne hävda intrång med stöd av båda bestämmelser. 
 
Bestämmelsen om producentskyddet i 46 § URL ger således ensamrätt för en 
fonogramframställare att framställa exemplar av ljudupptagningen och att 
sprida den till allmänheten. I Pelham fastslog EU-domstolen att musiksampling 
av en fonogramframställares ljudupptagning utgör en otillåten exemplarfram-
ställning, såvida samplingen är igenkännbar.65 För att fastslå vad exemplarfram-
ställning och spridning till allmänheten betyder mer konkret är det därmed vik-
tigt att undersöka 2 § URL, som redogörs för mer i detalj i avsnitt 3.3.1.  

3.2.2.2 Skyddet för utövande konstnärer 
Vidare bör det närstående skyddet för utövande konstnärer enligt 45 § URL 
nämnas. Denna bestämmelse är tänkt att skydda konstnärer, så som musiker, 
när de levandegör verk. Exempelvis kan en artist som spelar upp ett verk som 
en del av ett live-framförande åberopa denna bestämmelse om någon spelar in 
framförandet med hjälp av en teknisk anordning. Skyddet kommer till uttryck 
som inspelningsskydd, kopieringsskydd, spridningsrätt och utsändningsskydd.66 
En grundläggande förutsättning för detta skydd är att ursprungslåten som ut-
övas är upphovsrättsligt skyddat, men framförandet i sig behöver inte uppnå 
skyddsförutsättningarna för ett upphovsrättsligt skydd.67 Detta innebär att om 
ett upphovsrättsligt skyddat verk utövas live, och sedermera spelas in, kan det 
utgöra ett intrång i skyddet för utövande konstnärer att sampla från denna in-
spelning. På grund av brist på praxis är det däremot inte helt klart om det finns 
någon gräns på hur mycket som kan samplas för att det ska innebära ett intrång 
av denna rättighet.68 I Pelham åberopas ett intrång i den immateriella äganderät-
ten som tillkommer upphovsmännen i egenskap av utövande konstnärer som 

                                                        
64 Olsson, Henry, Rosén, Jan, lagkommentar till 46 § URL hämtad från Zeteo, lydelse 2019-11-12. 
65 EUD den 29.7.2019 i mål C-476/17, Pelham, p. 39. 
66 Gustavsson & Christiansson, s. 35. 
67 Gustavsson & Christiansson, s. 35-36. 
68 Gustavsson & Christiansson, s. 36-37. 
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ett andrahandsyrkande, och EU-domstolen prövar således aldrig denna fråge-
ställning i sak.69 

3.3 Vad är det upphovsrättsliga skyddets innehåll? 
Det upphovsrättsliga skyddet delas traditionellt upp i ekonomiska och ideella 
rättigheter. De ekonomiska rättigheterna hänförs generellt till upphovsmannens 
ensamrätt till att tjäna pengar på sitt verk och skörda frukten av sitt arbete. Den 
ideella rätten, eller moral rights på engelska, handlar mer om det personliga för-
hållandet mellan konstnär och verk.70 
 
Ur ett historiskt perspektiv skiljer sig jurisdiktioner åt när det kommer till att 
lagstifta om antingen starka ekonomiska rättigheter eller starka ideella rättighet-
er för upphovsmän. Inom common law-länder är copyright-traditionen en stor 
faktor till att de ekonomiska rättigheterna har prioriterats framför de ideella.71 
Inom EU kan Storbritannien anföras som ett gott exempel på en medlemsstat 
som traditionellt har lagstiftat inom det upphovsrättsliga området enligt copy-
right-traditionen, främst till följd av det tydliga angloamerikanska inflytandet på 
dess rättsordning. Copyright-traditionen lägger betydande emfas på de ekono-
miska aspekterna som förenas med upphovsrätt.72 Därmed blir det rättsliga 
resultatet ofta företagsvänligt eftersom traditionen förespråkar starka ekono-
miska rättigheter förenande med upphovsrätt, vilket följaktligen prioriteras 
framför ideella rättigheterna. Exempelvis kan detta medföra att arbetstagare inte 
erhåller ett särskilt starkt skydd för verk som skapas i samband med deras an-
ställning, utan skyddet prioriterar snarare företags ekonomiska intresse i att 
behålla verk som skapas av dess anställda.73 
 
Ett annat vanligt berättigande av upphovsrätt kopplat till copyright-traditionen 
är av mer filosofisk karaktär. Inom engelsk rätt berättigas upphovsrätt även för 
att det utgör en ”property right”. Med teorier sprungna från John Locke som 
bakgrund anses varje människa inneha en naturlig rätt till sin egendom (pro-
perty), vilket även omfattar immateriella ting. Synsättet framhäver det ekono-

                                                        
69 Se Pelham, p. 17, se mer om Pelham under avsnitt 3.3.1.1. 
70 Levin, s. 159. 
71 Levin, s. 69 & Waelde m.fl., s. 38-39. 
72 McKenna, Tyrone, Where Digital Music Technology and Law Collide – Contemporary Issues of Digital 
Sampling, Appropriation and Copyright Law, Journal of Information, Law and Technology (JILT), 
University of Warwich, 2000, s. 7. 
73 Levin, s. 69 & Waelde m.fl., s. 38-39. 
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miska perspektivet på upphovsrätt, att upphovsmän har en rätt att erhålla be-
talning för arbetet som lagts ned i ett verks skapelse. Perspektivet som framhä-
ver ideella rättigheter där ett verk anses spegla upphovsmannens själ och in-
tegritet är däremot inte lika skyddsvärt.74 
 
Vid den andra sidan av spektrumet återfinns droit d’auteur-traditionen, vilken 
har fungerat som berättigande av upphovsrätt i flertalet Civil law-jurisdiktioner 
inom EU. Bland annat ses Frankrike och Tyskland som belysande exempel och 
traditionen har hämtat inspiration från tankar sprungna ur franska revolutionen 
och Rousseau.75 Droit d’auteur-traditionen är inte lika ekonomiskt orienterad 
jämfört med copyright-traditionen och lägger således större vikt på upphovs-
mannens ideella intressen framför mer kommersiella intressen.76 Den naturliga 
effekten av detta är att länder med stark droit d’auteur-tradition, där Frankrike 
är ett belysande exempel, även erbjuder ett starkt skydd för upphovsmannens 
ideella rättigheter.77 

3.3.1 Ekonomiska rättigheterna i relation till sampling 

De ekonomiska rättigheterna är stadgade i 2 § 1 st. URL som fastslår att upp-
hovsrätten innefattar en uteslutande rätt att framställa exemplar och att göra det 
tillgängligt för allmänheten. Viktigt att notera är att den specifika rättsfrågan i 
Pelham berörde ensamrätt till exemplarframställning för fonogramframställare, 
vilka skyddas av producentskyddet i 46 § URL. Eftersom det finns en specifik 
hänvisning i 46 § 3 st. URL om att bestämmelserna om exemplarframställning 
och tillgängliggörande för allmänheten i 2 § URL även ska tillämpas på fram-
ställningar av upptagningar enligt producentskyddet, utgör detta avsnitt en ut-
förlig redogörelse för de ekonomiska rättigheterna enligt 2 § URL. Den kon-
kreta skillnaden är skyddsobjekten; enligt 2 § URL skyddas skapare av musika-
liska verk, och enligt 46 § URL skyddas framställare av ljudinspelningar vilket 
kan vara både ett skivbolag eller musikskaparen, i vissa fall kan således en upp-
hovsman även vara en fonogramframställare.78 

                                                        
74 Newman, Simon, Rights, Freedoms and Phonograms: The Philosophy of Copyright in the Digital Age, 
doktorsavhandling University of Sheffield, 2000, s. 7-8, 133 & 135. 
75 Levin, s. 69 & Newman, s. 209. 
76 Levin, s. 69 & Waelde m.fl., s. 38-39. 
77 Bainbridge, David, Intellectual Property, 10 u., Pearson Education Limited, London, 2018, s. 140-
141. 
78 Olsson, Henry, Rosén, Jan, lagkommentar till 46 § URL hämtad från Zeteo, lydelse 2019-11-12, 
se även EUD den 29.7.2019 i mål C-476/17, Pelham, p. 17. 
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3.3.1.1 Tillgängliggörande för allmänheten 
Ett verk kan enligt 2 § 3 st. URL göras tillgängligt för allmänheten genom fyra 
olika förfaranden: överföring till allmänheten, offentligt framförande, offentlig 
visning och spridning av exemplaret till allmänheten.79 Med överföring till all-
mänheten avses överföringar av verk via distans, vilket ska tolkas vidsträckt.80 
Det som karaktäriserar denna bestämmelse är att verket tillgängliggörs på en 
plats annan än där allmänheten befinner sig, exempelvis genom att publicera ett 
verk på internet eller sända ett verk på tv.81 Offentligt framförande föreligger 
generellt när ett verk framförs med närvarande åhörare, exempelvis när musik 
spelas på en restaurang eller i en klubb. Om det inte finns närvarande åhörare 
är det istället överföring till allmänheten.82 Skillnaden mellan offentligt framfö-
rande och offentlig visning är att det senare förutsätter att verket är tillgängligt 
för direkt iakttagelse. Om ett tekniskt hjälpmedel används för att tillgängliggöra 
verket är det därför fråga om offentligt framförande, och av denna anledning 
aktualiseras denna regel i praktiken främst för bildkonstverk. Slutligen är den 
sista regeln i 2 § 3 st. URL spridning av exemplaret till allmänheten, vilket en-
bart avser fysiska exemplar av verket. Med spridning avses exempelvis försälj-
ning och uthyrning av exemplaren. Denna regel är således en slags förlängning 
av rätten till exemplarframställning (se nedan) vilken ger upphovsmannen en-
samrätt till både exemplarframställning och rätten att sprida det fysiska verket 
vidare.83 Spridning av exemplaret till allmänheten har sin EU-rättsliga motsva-
righet i art. 9.1 uthyrnings- och utlåningsdirektivet.84 
 
I Pelham tar EU-domstolen ställning till huruvida sampling kan utgöra spridning 
av exemplaret till allmänheten, närmare bestämt om samplingsförfarandet inne-
bär att ett exemplar sprids.85 EU-domstolen fastslog här att ett samplingsförfa-
rande inte utgör ett ”exemplar” i den meningen som avses i art. 9.1 uthyrnings- 
och utlåningsdirektivet såvida samplingen inte återger hela eller en väsentlig del 
av låten.86 Detta innebär således att om en hel låt samplas och därefter sprids 
utgör samplingen ett ”exemplar” enligt denna bestämmelse och omfattas se-

                                                        
79 Se även artikel 3 Infosoc-direktivet. 
80 Levin, s. 139, se även EUD den 26.4.2017 i mål C-610/15, Stichting Brein mot Ziggo BV och 
XS4All Internet BV, EU:C:2017:300, p. 22. 
81 Levin, s. 139. 
82 Levin, s. 139-140. 
83 Levin, s. 140. 
84 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/115/EG av den 12 december 2006 om uthyr-
nings- och utlåningsrättigheter avseende upphovsrättsligt skyddade verk och om upphovsrätten 
närstående rättigheter. 
85 EUD den 29.7.2019 i mål C-476/17, Pelham, andra frågan till EU-domstolen, p. 40. 
86 EUD den 29.7.2019 i mål C-476/17, Pelham, p. 55. 
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dermera av den ursprungliga upphovsmannens ensamrätt. Eftersom det har 
nämnts i avsnitt 2.1 att det ofta enbart är kortare ljudsekvenser ur musik som 
samplas får denna bestämmelse därmed en begränsad betydelse. Om ett samp-
lingsförfarande därmed inte anses utgöra ett ”exemplar” i denna mening är det 
intressant att studera hur EU-domstolen ser på förhållandet mellan sampling 
och exemplarframställning. 

3.3.1.2 Exemplarframställning 
Med exemplarframställning, eller mångfaldigande av verket som det uttryckes i 
Infosoc-direktivet, avses såväl beständiga medier (exempelvis böcker och CD-
skivor) som en digital kopia av ett verk som finns nedladdad på en dator.87 Be-
stämmelsen omfattar både framställningar av exemplar och kopior av exemplar, 
skillnaden här emellan har dock fått en alltmer otydlig gräns i takt med tekni-
kens utveckling.88 Professor Marianne Levin påpekar följande om exemplar-
framställningar: 
 

”Idag utnyttjar allt fler digitalt lagrat upphovsrättsligt material i sin dator, i mobi-
len, på internet osv. Det är i den miljön exemplarrättens gränser måste ses. Medan 
det är uppenbart att exemplarframställning i digital form omfattas av ensamrätten, är 
det inte uppenbart att själva fixeringen av verket behöver ha en självständig karaktär 
som en aktiv och medveten handling.”89 

 
Av 2 § 2 st. URL framgår det även att tillfälliga exemplarframställningar omfat-
tas av ensamrätten. Således gäller denna bestämmelse för direkta och indirekta, 
permanenta eller tillfälliga exemplar av verket. Ensamrätten omfattar även situ-
ationer när det inte är hela exemplar av verket som framställs, utan endast 
mindre delar av verket. Det finns däremot vissa begränsningar till denna prin-
cip; för att en exemplarframställning av en del av ett verk ska anses föreligga 
krävs det att de använda delarna utgör så mycket av ursprungsverket att de i sig 
är skyddsvärda.90 Bedömningen huruvida en delvis exemplarframställning har 
skett via en teknisk process sker genom en helhetsbedömning med beaktande 
om fragmenten sammantaget uppfyller originalitetskravet. Om originalitetskra-
vet är uppfyllt har således en exemplarframställning skett.91 I EU-domstolens 

                                                        
87 Levin, s. 135. 
88 Levin, s. 136. 
89 Levin, s. 136-137. 
90 Olin, Anders, Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, lagkommentar till 2 § 
URL från Lexino, Karnov Group, Stockholm, 2018, lydelse 2019-10-09. 
91 Olin, lagkommentar till 2 § URL från Lexino, lydelse 2019-10-09, EUD den 4.10.2011 i förenade 
målen C-403/08 och C-429/08, Football Association Premier League Ltd m.fl. mot QC Leisure 
och Karen Murphy mot Media Protection Services Ltd, EU:C:2011:631, p. 157-159. 
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avgörande i Infopaq fastslogs det att ribban för delvisa exemplarframställningar 
är lågt satt, eftersom ett utdrag om elva ord ansågs räcka för att en exemplar-
framställning ansågs föreligga.92 

3.3.1.3 Är sampling en exemplarframställning? 
Härmed uppstår frågan huruvida ett samplingsförfarande av musikaliska verk 
utgör en exemplarframställning. Saken ställdes till sin spets i Pelham varför det 
är viktigt att sammanfatta vad EU-domstolen anförde kring detta.  Frågan som 
EU-domstolen tog ställning till var följande: 
 

”Föreligger det ett intrång i fonogramframställarens ensamrätt till mångfaldigande 
av dennes fonogram enligt artikel 2 c i direktiv 2001/29 när små tonsekvenser häm-
tas från dennes fonogram och överförs till ett annat fonogram?93 
 

Således behövde EU-domstolen fastställa huruvida sampling utgör ett ”mång-
faldigande” av ett fonogram i enlighet med artikel 2 c i Infosoc-direktivet. Be-
greppet mångfaldigande av verk har sin motsvarighet i svensk rätt genom 2 § 2 
st. URL om exemplarframställning och mångfaldigande av fonogram har sin 
svenska motsvarighet i 46 § 1 st. URL.94 EU-domstolen uppmärksammade att 
frågan huruvida sampling utgör mångfaldigande av fonogram är nära kopplad 
till intressebalansen mellan upphovsmännens ensamrätt till sitt verk samt när-
stående rättigheter och andra musikers utövande av friheten för konsten.95 
Därmed valde EU-domstolen att pröva ovanstående frågeställning om ensam-
rätt till mångfaldigande i samma sammanhang som följande frågeställning: 
 

”På vilket sätt ska de grundläggande rättigheterna i [stadgan] beaktas vid fastställan-
det av omfattningen av skyddet för fonogramframställarnas ensamrätt till mångfald-
igande (artikel 2 c i direktiv 2001/29) och spridning (artikel 9.1 b i direktiv 
2006/115) av deras fonogram och räckvidden för undantag från eller inskränkningar 
av dessa rättigheter (artikel 5.2 och 5.3 i direktiv 2001/29 och artikel 10.2 första 
stycket i direktiv 2006/115)?”96 

 
Inledningsvis erinrade EU-domstolen om medlemsstaternas plikt enligt 2 c i 
Infosoc-direktivet att föreskriva en ensamrätt för fonogramframställare att till-
låta eller förbjuda ”direkt eller indirekt, tillfälligt eller permanent, mångfald-

                                                        
92 EUD den 16.7.2009 i mål C-5/08, Infopaq, p. 51. 
93 Se första frågan, EUD den 29.7.2019 i mål C-476/17, Pelham, p. 25. 
94 Adamsson, Peter, Lagarna inom immaterialrätten, 1 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 2013, lag-
kommentar till 2 § URL hämtad från Zeteo, lydelse 2019-10-10.  
95 Se mer om intressebalansen i avsnitt 3.5. 
96 Se sjätte frågan, EUD den 29.7.2019 i mål C-476/17, Pelham, p. 25. 
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igande, oavsett metod och form, helt eller delvis av deras fonogram”.97 Det 
konstaterades att ”helt eller delvis mångfaldigande” bör fastställas i enlighet 
med dess sedvanliga betydelse i vanligt språkbruk, med beaktande av det sam-
manhang i vilket fonogrammen används och de mål som eftersträvas med de 
föreskrifter som de ingår i.98 EU-domstolen fastslog därmed att även ett mycket 
kort ljudavsnitt från en låt i princip måste anses utgöra ett ”delvist” mångfald-
igande i den mening som avses i artikel 2 c Infosoc-direktivet, och att mång-
faldigandet således omfattas av fonogramframställares ensamrätt.99 Denna slut-
sats var enligt EU-domstolen förenlig med Infosoc-direktivets övergripande 
målsättning som är att inrätta en hög skyddsnivå för upphovsrätten och närstå-
ende rättigheter. En central anledning till att inrätta en hög skyddsnivå är att 
skydda upphovsmännens incitament till investeringar i form av exempelvis 
varuproduktion och därmed möjligheten till att erhålla en tillfredställande av-
kastning, vilket framgår av skäl 10 till Infosoc-direktivet.100 Med andra ord po-
ängterade EU-domstolen här att musikproducenters incitament att producera 
musik kan äventyras om de inte kan räkna med ett rättsligt skydd mot att andra 
stjäl deras skapelser och om det därmed inte blir möjligt att tjäna pengar på 
musiken. 
 
Härvidlag konstaterade EU-domstolen att fonogramframställares intressen bör 
vägas genom en skälig avvägning mot de grundläggande rättigheterna som till-
kommer användarna av skyddade musikalster samt allmänintresset.101 EU-
domstolen vidhöll därmed att de grundläggande rättigheterna innefattar friheten 
för konsten som garanteras i artikel 13 i rättighetsstadgan och som i förlängning 
omfattas av yttrandefriheten som säkerställs i artikel 11 i rättighetsstadgan och i 
artikel 10.1 EKMR. Dessa rättigheter gör det enligt EU-domstolen möjligt att 
”delta i det offentliga utbytet av kulturella, politiska och sociala upplysningar 
och idéer av alla slag.”102 
 
Vidare hänvisade EU-domstolen till sin tidigare praxis där de i flertalet avgö-
randen103 konstaterat att rätten till immateriell egendom inte är absolut och inte 

                                                        
97 EUD den 29.7.2019 i mål C-476/17, Pelham, p. 27.  
98 EUD den 29.7.2019 i mål C-476/17, Pelham, p. 28, se även EUD den 3.9.2014 i mål C-
201/13, Johan Deckmyn och Vrijheidsfonds mot Helena Vandersteen m.fl., EU:C:2014:2132, p. 
19. 
99 EUD den 29.7.2019 i mål C-476/17, Pelham, p. 29. 
100 EUD den 29.7.2019 i mål C-476/17, Pelham, p. 30. 
101 EUD den 29.7.2019 i mål C-476/17, Pelham, p. 32. 
102 EUD den 29.7.2019 i mål C-476/17, Pelham, p. 34. 
103 EUD den 24.11.2011 i mål C-70/10, Scarlett Extended SA mot SABAM m.fl., 
EU:C:2011:771, p. 43, EUD den 16.2.2012 i mål C-360/10, SABAM mot Netlog NV, 
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ska garanteras ett undantagslöst skydd.104 I detta sammanhang anförde EU-
domstolen att ett samplingsförfarande utgör ett konstnärligt uttryck som omfat-
tas av friheten för konsten.105 Vid denna punkt hade EU-domstolen således 
fastslagit att sampling utgör ett delvist mångfaldigande i enlighet med Infosoc-
direktivet och vidare att rätten till skydd för upphovsrätt och närstående rättig-
heter bör balanseras mot andra rättigheter så som friheten för konsten. EU-
domstolen uppmärksammade dessutom fenomenet att sampla från ett musiks-
tycke och därefter ändra det samplade ljudavsnitten till den grad att avsnittet 
inte längre är igenkännbart vid lyssning.106 Vid det fall att en sampling således 
har ändrats till den grad att den inte är igenkännbar vid lyssning bör det således 
inte längre anses utgöra ett mångfaldigande eftersom det skulle stå i strid med 
ordets sedvanliga betydelse i vanligt språkbruk samt strida mot den intresseba-
lans som diskuterats ovan. EU-domstolen anförde i detta sammanhang att en 
sampling som inte är igenkännbar vid lyssning även inte skulle undergräva den 
ursprunglige fonogramframställarens möjlighet att få tillfredställande avkastning 
på sin investering.107 EU-domstolens slutsats var således att: 
 

”[…]en fonogramframställares ensamrätt […] att tillåta eller förbjuda mångfald-
igande av framställarens fonogram ger vederbörande rätt att motsätta sig att en ut-
omstående använder ett även mycket kort ljudavsnitt från framställarens fonogram i 
syfte att låta ljudavsnittet ingå i ett annat fonogram, såvida ljudavsnittet inte ingår i 
det andra fonogrammet i en ändrad form som inte är igenkännbar vid lyssning.”108 

3.3.1.4 Kommentar till EU-domstolens slutsats 
Inledningsvis kan en kommentar kring kärandesidans yrkanden vara relevant att 
anföra. Kärandesidan åberopade i första hand att det hade skett ett intrång i 
deras närstående rättighet till fonogramframställning som skyddas av artikel 2 c 
Infosoc-direktivet, och det var detta som EU-domstolen tog ställning till. I 
andra hand åberopade kärandesidan att samplingen antingen utgjorde ett in-
trång i deras immateriella egendom som tillkommer dem i egenskap av utö-
vande konstnärer eller intrång i upphovsrätten till det musikaliska verket som 
Ralf Hütter innehar. 109 Att de valde att yrka för intrång i deras rätt som fono-
gramframställare och inte upphovsmän redogörs inte för i domen, men en rim-

                                                                                                                                  
EU:C:2012:85, p. 41, EUD den 27.3.2014 i mål C-314/12, UPC Telekabel Wien GmbH mot 
Constantin Film Verleih GmbH, EU:C:2014:192, p. 61. 
104 EUD den 29.7.2019 i mål C-476/17, Pelham, p. 33. 
105 EUD den 29.7.2019 i mål C-476/17, Pelham, p. 35. 
106 EUD den 29.7.2019 i mål C-476/17, Pelham, p. 36. 
107 EUD den 29.7.2019 i mål C-476/17, Pelham, p. 37-38. 
108 EUD den 29.7.2019 i mål C-476/17, Pelham, p. 39. 
109 EUD den 29.7.2019 i mål C-476/17, Pelham, p.17. 
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lig tolkning är att de därmed inte behövde uppfylla skyddsförutsättningarna för 
ett musikaliskt verk, exempelvis originalitet. Det var troligtvis en ren process-
taktisk åtgärd, eftersom det redan i denna uppsats har konstaterats att exem-
plarframställningen enligt artikel 2 Infosoc-direktivet omfattar både framställ-
ning av fonogram och musikaliska verk.110 
 
Faktumet att EU-domstolen enbart tog ställning till sampling av fonogram och 
inte musikaliska verk lämnar en viktig fråga ouppklarad; behöver ljudavsnitt 
samplade från ett upphovsrättsligt verk uppfylla kravet på originalitet? Som 
nämnts ovan var valet att hävda intrång i kärandeparternas ljudinspelning tro-
ligtvis processtaktiskt eftersom originalitetskravet därmed inte behövdes påvi-
sas. Betyder det även att originalitet behövde påvisas för det samplade ljudav-
snittet? Det diskuteras ovan i avsnitt 3.3.1.2. att det i doktrin påstås att det finns 
ett krav på originalitet vid delvisa exemplarframställningar, vilket innebär att 
den begränsade delen av ett verk även i sig behöver uppnå skyddsförutsättning-
arna för ett upphovsrättsligt verk. Detta resonemang skulle innebära att det två 
sekunder långa avsnittet som samplades i Pelham skulle bli föremål för en origi-
nalitetsprövning om upphovsrättsintrång hade hävdats. Dessvärre tog inte EU-
domstolen ställning till denna fråga, eftersom det hade varit intressant med ett 
klargörande. Rimligtvis går det emellertid att fastslå att kravet på igenkännbar-
het är betydligt lättare att uppnå än kravet på originalitet, vilket i sin tur skulle 
innebära att det är lättare att hävda intrång av fonogramframställningar än mu-
sikaliska verk.  
 
Att EU-domstolen slutligen klargjorde huruvida sampling av fonogram utgör 
ett mångfaldigande enligt Infosoc-direktivet är välkommet eftersom brist på 
praxis har lämnat rättsläget något oklart. Med det sagt är slutsatsen förmodligen 
vad de flesta pålästa jurister hade anfört, det vill säga att sampling kan utgöra ett 
mångfaldigande och således ett upphovsrättsligt intrång, oavsett längden på 
samplingen. För svensk rätt innebär det, som redan påpekats ovan, att sampling 
faller in under bestämmelsen om exemplarframställning av fonogramframställa-
res ljudinspelningar enligt 46 § URL och således omfattas av fonogramframstäl-
lares ensamrätt. I förlängningen innebär detta även att sampling faller in under 
bestämmelsen om exemplarframställning i 2 § 2 st. URL eftersom den bestäm-
melsen enligt 46 § 3 st. URL ska tillämpas på fonogramframställare. Skillnaden 
blir dock troligtvis att det samplade ljudavsnittet behöver uppnå kravet på ori-
ginalitet vid påstått intrång av ett musikaliskt verk. 
 

                                                        
110 Se avsnitt 3.2.2.1 i denna uppsats. 
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Vad innebär då denna slutsats? Att i princip all sampling av upphovsrättsligt 
skyddade musikaliska verk utgör intrång såvida inte avtalslicens har träffats eller 
samtycke har givits. Den lucka som lämnas för musikproducenter att sampla 
andras musikaliska verk är därmed väldigt liten och begränsas till att musikpro-
ducenter måste modifiera eller ändra samplingen så pass mycket att det inte går 
att känna igen samplingen.  
 
EU-domstolens avgörande tycks även utveckla slutsatsen från Infopaq eftersom 
Infopaq fastslår att korta utdrag ur texter kan utgöra exemplarframställning. I 
Pelham nås en liknande slutsats med skillnaden att det är musikaliska verk och 
inte litterära. Det går således att urskilja en argumentationslinje från EU-
domstolen som pekar mot låga kvantitetskrav för att fastställa om det föreligger 
exemplarframställning eller inte. Det kan även ifrågasättas huruvida det ens 
finns något kvantitetskrav för exemplarframställning, eftersom avgörandet i 
Pelham fokuserar mer på om samplingen är igenkännbar snarare än hur lång den 
är. Det påvisar en strävan från EU-domstolen att det som bör beaktas är hur en 
sampling har integrerats i det nya verket, vilket pekar mot ett slags kvalitetskrav 
istället för kvantitetskrav. 
 
En intressant iakttagelse är att EU-domstolen, med slutsatsen att samplingar är 
tillåtna om de ändras till icke igenkännbarhet, vid vissa fall anser att sampling 
inte utgör exemplarframställning. Detta trots att en musikproducent kopierar en 
del av ett upphovsrättsligt skyddat verk och använder det i sitt egna verk. Om 
situationen vänds betyder det alltså att enbart samplingar som går att känna igen 
utgör exemplarframställning. 
 
Det går att problematisera EU-domstolens resonemang genom att dela upp 
sampling i två olika situationer; sampling som går att känna igen och sampling 
som inte går att känna igen. I båda situationerna kopieras ett avsnitt från ett 
upphovsrättsskyddat verk och därmed bör det i egentlig mening innebära att en 
otillåten handling har skett. Med applicering av EU-domstolens resonemang 
innebär det att syftet med hur samplingen används mer eller mindre tas i beak-
tan vilket är svårt att hitta stöd för i Infosoc-direktivet. Därmed uppstår frågan 
huruvida denna princip kan appliceras på alla verkskategorier inom upphovsrät-
ten. Det måste däremot nödvändigtvis inte vara anmärkningsvärt att en samp-
ling som inte ens går att identifiera inte heller utgör ett upphovsrättsintrång. Än 
mer intressant är det att diskutera hur bedömningen kring igenkännbarhet bör 
utföras samt huruvida EU-domstolen har tillfredsställt intressebalansen som 
sampling ger upphov till. Dessa frågeställningar diskuteras mer detaljerat i av-
snitt 3.4 och kapitel 4. 
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3.3.2 Ideella rättigheterna i relation till sampling 

De ideella rättigheterna skyddas i 3 § URL och delas upp i två olika rättigheter: 
namngivelserätten111 och respekträtten. Det faktum att de ideella rättigheterna, till 
skillnad från de ekonomiska rättigheterna, inte kan överlåtas genom avtal ger 
dem en särställning inom immaterialrätten. De ideella rättigheterna skyddas 
vidare av artikel 6bis i Bernkonventionen, som Sverige anslöts till år 1904.112 

3.3.2.1 Namngivelserätten 
I 3 § 1 st. URL stadgas det att ”Då exemplar av ett verk framställes eller verket 
göres tillgängligt för allmänheten, skall upphovsmannen angivas i den omfatt-
ning och på det sätt god sed kräver.” Detta kallas för namngivelserätten, vilket 
ger upphovsmän en rätt till att bli angiven som skapare både på exemplar av 
verket och när det görs tillgängligt för allmänheten, exempelvis när det visas 
offentligt. Namngivelserätten gäller på det sätt ”god sed kräver” vilket gör att 
rätten inte är absolut och kan variera från situation till situation. För litterära 
verk brukar det exempelvis inte vara en särskilt utmanande uppgift att ange 
författaren, men för musikaliska verk som framförs under en konsert kan det 
vara svårare med namnangivelse. Om en omedelbar namnangivelse däremot 
visar sig vara svår att uppnå går det ofta att uppge namnet på upphovsmannen i 
anslutning till verkets framställande, exempelvis i programmet till en konsert.113 
 
Vad detta innebär för sampling är troligtvis att den samplande producenten har 
en skyldighet att enligt god sed ange originalproducenten på lämpligast sätt. 
Exempelvis går det att namnge originalproducenten på förpackningen till en 
CD- eller LP-skiva, alternativt ange namnet någonstans på hemsidan där musi-
ken säljs digitalt. Enligt Pelham utgör samplingen ingen exemplarframställning 
om ljudavsnittet har ändrats så att det inte är igenkännbart114, vilket i praktiken 
bör innebära att även namngivelserätten inte längre bör beaktas, jämför ordaly-
delsen ”Då exemplar av ett verk framställes” i 3 § 1 st. URL. Om samplingen 
inte är igenkännbar och därmed tillåten behöver namngivelserätten alltså inte 
beaktas. Är samplingen däremot igenkännbar och därmed en otillåten exem-
plarframställning bör namngivelserätten respekteras. I Högsta domstolens av-
görande i NJA 1996 s. 354 (Stadens löjtnant) fastslogs det att kompositören 
som tonsatt ett tv-sänt diktverk borde ha namngivits. Detta kunde ha skett 
exempelvis muntligen av programledaren eller genom att infoga en digital text-

                                                        
111 Kallas både namngivelserätt och paternitetsrätt, se Levin, s. 159. 
112 Levin, s. 42 & 159. 
113 Levin, s. 160. 
114 EUD den 29.7.2019 i mål C-476/17, Pelham, p. 39. 
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remsa i tv-sändningen.115 Hur detta förhåller sig till musiksampling är svårt att 
säga, förutom att det definitivt kan uppstå svåra situationer när musikaliska verk 
innehållandes ett stort antal samplingar framförs offentligt, och tv-kanalen ska 
ange upphovsmannen till varenda sampling. 

3.3.2.2 Respekträtten 
Respekträtten regleras i 3 § 2 st. URL genom följande lydelse:  
 

”Ett verk må icke ändras så, att upphovsmannens litterära eller konstnärliga anse-
ende eller egenart kränkes; ej heller må verket göras tillgängligt för allmänheten i så-
dan form eller i sådant sammanhang som är på angivet sätt kränkande för upp-
hovsmannen.” 

 
Det är således förbjudet att ändra verk eller göra det tillgängligt för allmänheten 
i sådan form eller sammanhang som är kränkande för upphovsmannen. För att 
bestämma vad som är kränkande ska en objektiv måttstock användas; den en-
skilda upphovsmannens personliga syn över vad som är kränkande lämnas 
därmed utan hänseende.116 
 
Det finns sparsamt med rättspraxis som klargör respekträttens omfattning, men 
några vägledande exempel kan däremot vara lämpliga att belysa. I Högsta dom-
stolens avgörande NJA 2008 s. 309 var frågan huruvida reklamavbrott under tv-
sändningen av en film kränkte regissörerna om avbrotten skedde utan deras 
medgivande. Högsta domstolen ansåg här att regissörernas respekträtt hade 
kränkts med hänvisning till att helhetsupplevelsen påverkas, och att det finns 
risk för att åskådarna tappar tråden i berättelsen. Dessutom ansåg Högsta dom-
stolen att åskådaren rent rumsligt flyttas från filmens miljö till reklamernas miljö 
vilket kan medföra att stämningen som regissörerna vill uppnå i filmen påver-
kas.117 Ett annat exempel när Högsta domstolen funnit respekträtten kränkt är i 
NJA 1974 s. 226 där affischer hade beskurits och delats upp samt hängdes upp 
utanför en porrbiograf. Högsta domstolen anförde här att viss beskärning kan 
vara tillåten men uppdelningen och sammanhanget som affischerna hängdes 
upp i var kränkande. 
 

                                                        
115 NJA 1996 s. 354. 
116 Prop. 1960, nr 17 angående förslag till lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, 
m.m., s. 71. 
117 NJA 2008 s. 309. 
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Slutligen kan två exempel som berör respekträtt till musikaliska verk diskute-
ras.118 Domstolen fann i det första fallet att användandet av ett kristet musika-
liskt verk i bakgrunden till en filmscen som innehöll två personer som simule-
rade samlag utgjorde ett intrång i musikkompositörens respekträtt.119 Det andra 
exemplet är ett avgörande från Högsta domstolen där texten från den national-
romantiska låten ”Sveriges flagga” användes delvist samtidigt som den blanda-
des med en ny text som handlade om Vietnamkriget, vilket Högsta domstolen 
fann kränkande av upphovsmannens respekträtt.120 
 
Härmed uppstår frågan hur förhållandet mellan sampling och respekträtten bör 
tolkas. Det är en svår frågeställning till följd av bristen på prejudicerande do-
mar, men generellt bör det inte finnas något hinder för att finna sampling krän-
kande av respekträtten vid det fall att det har ändrats och satt i ett nytt sam-
manhang långt bortom vad upphovsmannen ursprungligen tänkt. Exempelvis 
kan det vara kränkande att använda en musikkomposition i ett pornografiskt 
eller politiskt sammanhang.121 I det engelska rättsfallet Morrison Leahy Music Ltd v 
Lightbond Ltd hade svarandeparten erhållit avtalslicens från musikförläggaren till 
musikern George Michael för att sälja hans musik. Svarandeparten hade däref-
ter valt att kompilera musiken till ett ”mixtape” där låtarna hade klippts om och 
modifierats till en omfattande grad, vilket hade skett utan George Michaels 
vetskap. Därmed hävdade George Michael att hans respekträtt hade blivit 
kränkt. Dessvärre prövades denna specifika rättsfråga aldrig i sak, men innan 
dess erkände domstolen att kärandeparten hade en substantiell grund för sitt 
yrkande om kränkning av respekträtten. Rättsfallet handlar inte om sampling, 
men samma argumentationslinje bör kunna användas eftersom det utnyttjade 
förfarandet hade många likheter med sampling.122 
 
Om sampling kan utgöra en kränkning av respekträtten får en mindre bety-
dande roll i praktiken eftersom det redan konstaterats att sampling i sin natur 
utgör ett intrång i upphovsmannens ekonomiska rättigheter. När samplingen 
sker utan upphovsmannens medgivande har ett intrång av de ekonomiska rät-
tigheterna skett, varför en diskussion huruvida ett intrång av respekträtten har 

                                                        
118 Stockholms RR den 16.11.1970, se NIR 1971, nr 2, Ur svensk praxis, s. 219. 
119 Stockholms RR den 16.11.1970, se NIR 1971, nr 2, Ur svensk praxis, s. 220-222, notera att 
detta rättsfall är gammalt och inte är ett avgörande från högsta instans, varför utgången av lik-
nande omständigheter inte nödvändigtvis hade varit samma idag, inte minst med tanke på hur 
synen på sexscener i filmer har förändrats med tiden. 
120 NJA 1975 s. 679. 
121 Stannow, s. 36. 
122 Morrison Leahy Music Ltd v Lightbond Ltd [1993] EMLR 144, se även McKenna, s. 12. 
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skett möjligen kan anföras sekundärt beträffande frågor om exempelvis ett 
skadestånds storlek. Om upphovsmannen däremot har gett medgivande till 
någon att sampla sitt verk och träffat avtalslicens om detta sker detta generellt 
när det nya verket som innehåller samplingar är färdigproducerat, och därmed 
får upphovsmannen möjlighet till att lyssna på det musikaliska verket och sam-
tycka till samplingen om denne finner samplingen acceptabel. 
 
Viktigt att notera är att bestämmelsen om respekträtten enbart omfattar upp-
hovsrättsliga verk enligt 1 § URL, jämför ordalydelsen i 3 § 2 st. URL ”Ett verk 
må icke ändras,[…]”.123 Detta innebär att en sampling som utgör ett intrång 
framställares fonogram enligt 46 § URL därmed inte kan strida mot någon ide-
ell rätt enligt 3 § URL eftersom fonogramframställare inte tillerkänns detta 
skydd.124 Det enda ideella skydd som erbjuds för fonogramframställare är en 
rätt till källangivelse enligt 11 § 2 st. URL, som framgår genom en hänvisning i 
46 § 3 st. URL. Upphovsmän har således betydligt starkare skydd för ideella 
rättigheter än fonogramframställare. Detta faktum gör det relevant att åter-
koppla till den processtaktiska aspekten som diskuteras i avsnitt 3.3.1.4. Där 
påpekas det att kärandeparten i Pelham i första hand åberopade intrång i deras 
ensamrätt till ljudinspelningen och inte intrång i det musikaliska verket, vilket 
medförde att originalitet inte behövdes styrkas. Nackdelen med taktiken att 
hävda intrång i ljudinspelningen och därmed inte behöva styrka originalitet är 
däremot att det i princip inte går att åberopa någon ideell rätt. Vid hävdande att 
det har skett ett intrång i ett musikaliskt verk behöver kärandeparten förvisso 
bevisa att verket uppnår kravet på originalitet, men det medför även att starka 
ideella rättigheter tillkommer. 

3.3.3 Kan sampling utgöra en bearbetning av ett verk? 
Verk som har bearbetats eller överförts till en annan konstform erhåller ett 
självständigt skydd enligt 4 § 1 st. URL. Enligt samma bestämmelse är däremot 
bearbetningsskyddet beroende av upphovsrätten till originalverket, varför med-
givande från den ursprungliga upphovsmannen är en skyddsförutsättning. Ett 
typiskt exempel på bearbetning av ett verk är språköversättningar av litterära 
verk.125 En grundläggande förutsättning för att en bearbetning ska ha skett i 
enlighet med denna bestämmelse är att det ursprungliga verket är upphovsrätts-
ligt skyddat.126 

                                                        
123 Kursivering tillagd. 
124 Se även Patent- och marknadsdomstolens dom den 15.7.2019 i mål PMT 1473-18, s. 27. 
125 Levin, s. 76. 
126 Olsson, Henry, Rosén, Jan, lagkommentar till 4 § URL hämtad från Zeteo, lydelse 2019-10-17. 
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I 4 § 2 st. URL stadgas följande: ”Har någon i fri anslutning till ett verk åstad-
kommit ett nytt och självständigt verk, är hans upphovsrätt ej beroende av rät-
ten till originalverket.” Om någon har bearbetat ett verk i fri anslutning så pass 
mycket att ett nytt och självständigt verk har skapats är således det nya verket 
inte beroende av originalverkets upphovsrätt. När verket har bearbetats till den 
grad att det anses utgöra ett nytt och självständigt verk anses det inte längre dela 
”inre form” med det ursprungliga verket. Denna bestämmelse är särskilt inrik-
tad på situationer när ett annat verk enbart har fungerat som inspiration; exem-
pelvis skyddas fakta och idéer inte av det upphovsrättsliga skyddet.127 I svåra fall 
kan bedömningen huruvida ett nytt verk har uppstått vara en komplex sådan, 
varför en enskild bedömning behövs genomföras i varje separat fall. Härmed 
börjar diskussionen ledas in på hur intrångsbedömningen sker vid upphovs-
rättsliga intrång, vilket berörs mer i detalj i avsnitt 3.4.128 Beträffande sampling 
utgör förfarandet i första hand en exemplarframställning men det bör inte före-
ligga några teoretiska hinder för en sampling att bli klassificerad som en bear-
betning enligt 4 § 1 st. URL. Eftersom bearbetningar är beroende av original-
verkets upphovsrätt får detta däremot en begränsad relevans. 
 
Det kan alltjämt vara relevant att diskutera EU-domstolens slutsats i Pelham i 
detta sammanhang eftersom det vidhölls i avgörandet att samplingar inte utgör 
upphovsrättsintrång om ljudavsnittet har ändrats så pass mycket att det inte är 
igenkännbart.129 Denna slutsats speglar regleringen i 4 § 2 st. URL till den mån 
att ett nytt självständigt verk troligtvis har skapats både när samplingar har änd-
rats till icke igenkännbarhet och när ett musikaliskt verk har bearbetats så pass 
mycket att 4 § 2 st. URL är tillämpbar. Ett påstående att slutsatsen i Pelham har 
sin exakta motsvarighet i 4 § 2 st. URL är dock troligtvis för långtgående, utan 
det bör räcka med att konstatera att det finns likheter däremellan. Faktum är att 
det inte finns någon bestämmelse om bearbetning inom EU-rätten, utan anled-
ningen till att bestämmelsen finns i URL är troligtvis en strävan efter att vara 
harmoniserad med Bernkonventionen som i dess artikel 2.3 fastslår följande:  
 

”Lika med originalverk skyddas översättningar, bearbetningar, musikaliska arrange-
mang och andra omarbetningar av litterära eller konstnärliga verk, dock utan att 
detta inskränker den rätt som tillkommer originalverkets upphovsman.” 

 

                                                        
127 Olsson, Henry, Rosén, Jan, lagkommentar till 4 § URL hämtad från Zeteo, lydelse 2019-10-17. 
128 Levin, s. 173. 
129 EUD den 29.7.2019 i mål C-476/17, Pelham, p. 39. 



 40 
 
 
 

Ur ett strikt EU-rättsligt perspektiv kan 4 § URL redan anses följa av de grund-
läggande skyddsförutsättningarna för ett upphovsrättsligt skydd i 1 § URL, 
vilken är en EU-harmoniserad bestämmelse.130 Av denna anledning berör EU-
domstolen inte termen ”bearbetning” i Pelham utan håller sig till ett generellt 
anförande huruvida ett upphovsrättsintrång har skett. Värt att nämna är att 
Sverige inte är ensam som EU-medlem att ha en separat bestämmelse om bear-
betning. I engelsk rätt finns exempelvis en egen bestämmelse om bearbetning 
av upphovsrättsligt skyddade verk i sektion 21 CDPA 1988.131 

3.3.4 Skyddets varaktighet 
Upphovsrätten till ett verk gäller fram till 70 år efter upphovsmannens död, 
vilket stadgas i 43 § URL. För de närstående rättigheterna, vilket inkluderar 
producentskyddet och skyddet för utövande konstnärer gäller avvikande 
skyddstider. Skyddet för utövande konstnärer gäller enligt 45 § 2 st. URL fram 
till 50 år efter framförandet gjordes och producentskyddet gäller enligt 46 § 2 st. 
URL fram till 50 år efter ljudupptagningen gjordes. Viss särreglering finns för 
musikaliska verk i 43 § 2 st. 2 p. URL där det stadgas att upphovsrätten till ett 
musikaliskt verk med text gäller fram till utgången av det sjuttionde året efter 
dödsåret för den sist avlidna kompositören och textförfattaren, vilket gäller om 
musik och text har skapats speciellt för det verket. Det är därmed tillåtet att 
sampla gammal musik när det upphovsrättsliga skyddet har slutat gälla.132 

3.3.5 Inskränkningar i skyddet: citaträtt och enskilt bruk 

I URL finns det vissa inskränkningar i det upphovsrättsliga skyddet och bland 
dessa är citaträtten och exemplarframställning för enskilt bruk relevanta att 
diskutera i denna uppsats. Enligt artikel 5.5 Infosoc-direktivet ska den så kallade 
trestegsregeln beaktas när inskränkningars tillåtlighet bedöms. Denna innebär 
att undantagen som är föreskrivna i artikel 5 endast får tillämpas i vissa särskilda 
fall, som inte strider mot det normala utnyttjandet av verket och som inte oskä-
ligt inkräktar på rättighetshavarens legitima intressen.133 

                                                        
130 Nordell, Per Jonas, Upphovsrätten som ett jämförelseobjekt. Kommentar till Högsta domstolens dom NJA 
2017 s. 75 (Svenska syndabockar), NIR 2017, nr 3, s. 302-303. 
131 Se Waelde m.fl., s. 132 ff.  
132 Notera dock titelskyddet och det så kallade ”klassikerskyddet” i 50-52 §§ URL som gäller för 
evig tid, dessa undantag får däremot sällan praktisk relevans, se Levin s. 166. 
133 Se NJA 2016 s. 212, p. 11-13 & prop. 2004/05:110 s. 83 f. 
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3.3.5.1 Kan sampling utgöra ett utövande av citaträtten? 

Citaträtten regleras i 22 § URL, vilken är en paragraf som är generell i sin orda-
lydelse: ”Var och en får citera ur offentliggjorda verk i överensstämmelse med 
god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet.” Bestämmelsen har 
sin motsvarighet i artikel 5.3 d Infosoc-direktivet och innebär att det under 
vissa omständigheter är tillåtet att citera ur verk trots att det i egentlig mening 
utgör ett upphovsrättsligt intrång. Denna bestämmelse har störst praktisk bety-
delse för litterära verk, men även musikaliska verk går bra att citera ur; i princip 
gäller citatregeln för alla verkskategorier förutom bildkonst.134 Citering ska en-
ligt bestämmelsen göras enligt god sed vilket bland annat innebär att den ideella 
rätten ska iakttas vid citering samt att citatets källa ska anges.135   
 
Beträffande musikaliska verk kan citering ske i syften som kritik, recensioner 
eller analys av verket.136 Inom musikvärlden har kompositörer haft som lång 
tradition att citera musikaliska verk i syfte att föra en dialog med varandra. Där-
emot bör sampling inte kunna räknas som citering enligt professor Marianne 
Levin.137 I Pelham tog EU-domstolen ställning till just frågeställningen huruvida 
sampling kan vara tillåtet med hänsyn till citaträtten.138 EU-domstolen fastslog 
inledningsvis att Infosoc-direktivet inte erbjuder någon definition av ordet citat, 
varför det borde fastställas i överensstämmelse med dess sedvanliga betydelse i 
vanligt språkbruk samt att det specifika sammanhanget och mål som eftersträ-
vas med citeringen bör beaktas.139 Härmed fastslog EU-domstolen att: 
 

”[…]ett citats grundläggande kännetecken är att ett verk, eller mer generellt ett ut-
drag ur ett verk, används av en användare som inte är upphovsman till verket för att 
illustrera ett uttalande, försvara en ståndpunkt eller göra det möjligt att för-
nuftsmässigt ställa verket mot användarens uttalanden. Den användare av ett skydd-
dat verk som avser att åberopa undantaget för citat måste således ha som syfte att 
ingå en dialog med verket[…]”.140 
 

Vidare kom EU-domstolen fram till slutsatsen att sampling kan utgöra citering, 
beroende på omständigheterna i det enskilda fallet, under förutsättning att 
samplingen har till syfte att ingå en dialog med det ursprungliga verket samt att 

                                                        
134 Levin, s. 207. 
135 Olsson, Henry, Rosén, Jan, lagkommentar till 22 § URL hämtad från Zeteo, lydelse 2019-10-18. 
136 Olsson, Henry, Rosén, Jan, lagkommentar till 22 § URL hämtad från Zeteo, lydelse 2019-10-18. 
137 Levin, s. 207. 
138 Se fjärde frågan, EUD den 29.7.2019 i mål C-476/17, Pelham, p. 25. 
139 EUD den 29.7.2019 i mål C-476/17, Pelham, p. 70. 
140 EUD den 29.7.2019 i mål C-476/17, Pelham, p. 71, kursivering tillagd. 
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de andra rekvisiten för tillåten citering är uppfyllda.141 Däremot vidhöll EU-
domstolen att citaträtten enbart kan tillämpas om det är möjligt att identifiera 
det citerade verket och att om detta inte är möjligt kan det inte heller vara fråga 
om en sådan dialog som nämns ovan. EU-domstolens slutsats blev därmed att 
kravet på dialog inom citaträtten enligt Infosoc-direktivet inte omfattar situat-
ioner där det inte är möjligt att identifiera det citerade verket.142 Konsekvensen 
av detta är att sampling rent teoretiskt kan utgöra citering men att det i prakti-
ken är ytterst svårt för musikproducenter att åberopa denna rättighet eftersom 
det innebär att samplingen bör kunna identifieras i samband med att någon 
lyssnar på det musikaliska verket. 
 
Vad är det då mer specifikt som ska identifieras? Som nämnts tidigare är en 
sampling ingen exemplarframställning om den inte är igenkännbar, vilket bör 
innebära att den inte går att identifiera. Samtidigt anför EU-domstolen att en 
sampling kan utgöra ett tillåtet utövande av citaträtten med villkoret att det går 
att identifiera samplingen. Det som mer specifikt ska identifieras framgår däre-
mot inte av EU-domstolens resonemang. Skillnaden bör rimligtvis vara att en 
igenkännbar sampling som utgör exemplarframställning hänvisar till huruvida 
personen som lyssnar på låten kan identifiera samplingens källa, det vill säga 
vilket originalverk som har samplats. Kravet på identifiering enligt citaträtten 
hänvisar mer till att själva upphovsmannen ska kunna identifieras när verket 
framförs, jämför ordalydelsen i artikel 5.3 d Infosoc-direktivet som medger 
undantag för ”Citat för användning i t.ex. kritik och recensioner, förutsatt […], 
att källan, inbegripet upphovsmannens namn, anges, om inte detta visar sig vara 
omöjligt,[…]”. 
 
Intressant nog anger Infosoc-direktivet att angivelsen av källan vid tillåten cite-
ring är tvingande med förbehållet att angivelsen inte visar sig vara omöjlig. Sam-
tidigt har EU-domstolen anfört att sampling kan utgöra ett utövande av citaträt-
ten, men att det inte kan röra sig om citering om det inte är möjligt att identifi-
era det citerade verket. EU-domstolen fastslår således ett högre krav på källan-
givelse än vad Infosoc-direktivet gör, och vad EU-domstolen baserar detta på 
anges inte. Möjligen anser EU-domstolen att citering utan källangivelse inte 
överensstämmer med god sed enligt artikel 5.3 d Infosoc-direktivet alternativt 
att det strider mot trestegsregeln i artikel 5.5 Infosoc-direktivet, men detta är 
dessvärre enbart en spekulation.143 EU-domstolen har i tidigare praxis fastslagit 

                                                        
141 EUD den 29.7.2019 i mål C-476/17, Pelham, p. 72. 
142 EUD den 29.7.2019 i mål C-476/17, Pelham, p. 73-74. 
143 Se exempelvis EUD den 7.3.2013 i mål C-145/10, Painer, p. 199, där trestegsregeln beaktades 
när skyldigheten till namnangivelse vid utövande av citaträtten diskuterades. 
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ett strikt krav på tolkningen huruvida namngivelse är omöjlig och samtidigt 
poängterat att det inte är tillräckligt att namngivelsen anses vara orimlig.144 Det 
kan emellertid ifrågasättas varför ett högre krav på källangivelse ställs vid samp-
ling än vid andra utnyttjanden av citaträtten. Troligtvis anser EU-domstolen att 
sampling är av en specifik natur och att i detta specifika fall bör högre krav på 
källangivelse ställas. Möjligen hade det här räckt med ett konstaterande av EU-
domstolen att sampling inte kan utgöra ett utnyttjande av citaträtten istället för 
att ta denna ”omväg”. 
 
I generaladvokatens förslag till avgörande föreslogs en liknande tolkning av 
citaträtten som den EU-domstolen slutligen fastslog, och detta förslag till avgö-
rande har fått utstå kritik från flera håll. Generaladvokatens slutsats var att 
sampling inte kan utgöra ett utövande av citaträtten om det ”inte föreligger 
någon önskan om att få till stånd ett samspel med det förstnämnda fonogram-
met, och på ett sådant sätt att utdraget inte går att särskilja från återstoden av 
det sistnämnda fonogrammet.” 145 Det samspel som generaladvokaten uttalar sig 
om bör rimligen kunna jämföras med den dialog som EU-domstolen istället 
diskuterar, och att det samplade utdraget ska kunna särskiljas från resten av det 
nya fonogrammet bör rimligen kunna jämföras med kravet på identifikation 
som EU-domstolen fastslår. En av kritikerna till generaladvokatens förslag är 
European Copyright Society (ECS), en förening av professorer från framstående 
universitet runt omkring Europa med syfte att skapa en plattform för kritiska 
och oberoende synpunkter om EU:s upphovsrättsliga lagstiftning. I sitt utta-
lande beträffande Pelham och dess slutsats rörande citaträtten anförde ECS att 
domslutet reflekterade en ”hänsynslöst konservativ” syn på citaträtten och att 
generaladvokaten borde tillåtit bedömningen att präglas mer av att finna en 
rättvis balans mellan olika intressen.146 
 
Varken generaladvokatens eller EU-domstolens resonemang öppnar möjligen 
för nya tolkningsmöjligheter gällande citaträtten, vilket gör slutsatserna något 
konservativa, men det kan å andra sidan anföras att slutsatserna är trogna citat-
begreppets sedvanliga betydelse i vanligt språkbruk. Av vad som framgår av 
avsnitt 2.2 om samplingars utbredning historiskt och idag har syftet knappast 

                                                        
144 EUD den 7.3.2013 i mål C-145/10, Painer, p. 195. 
145 Jämför EUD den 29.7.2019 i mål C-476/17, Pelham, p. 73 & generaladvokatens förslag till 
avgörande den 12.12.2018 i mål C-476/17, Pelham, EU:C:2018:1002, p. 69.  
146 Bently, Lionel m.fl., Sound Sampling, a Permitted Use Under EU Copyright Law? Opinion of the 
European Copyright Society in Relation to the Pending Reference before the CJEU in Case C-476/17, Pelham 
GmbH v. Hütter, International Review of Intellectual Property and Competition Law, Volym 50, 
häfte 4, Springer Publishing, New York, 2019, s. 470-471. 
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varit att citera ursprungsverket för att skapa dialog eller kritisera det ursprung-
liga verket, utan snarare att det har vuxit fram som en egen konstform och ett 
eget musikaliskt uttryck, vilket även generaladvokaten poängterar i sitt förslag 
till avgörande.147 Därmed bör klassificering av sampling som ett utnyttjande av 
citaträtten framgå som en långsökt sådan. Detta kan även stödjas av faktumet 
att Högsta domstolen i tidigare praxis redan har applicerat en sträng tolkning av 
citaträtten, i ett avgörande som förvisso gällde en tidningsartikel och inte musi-
kaliska verk.148 

3.3.5.2 Enskilt bruk 

Enligt 12 § URL är det tillåtet att framställa exemplar av upphovsrättskyddade 
verk om det är för privat bruk. Detta innebär att det framställda exemplaret inte 
får spridas utanför den privata sfären och att originalverket måste ha offentlig-
gjorts med upphovsmannens tillåtelse.149 För musikaliska verk skulle det exem-
pelvis kunna innebära att om någon lagligen har köpt ett skivalbum av en artist, 
för att sedan kopiera det och producera ett nytt exemplar som enbart konsume-
ras hemma för privat bruk skulle undantaget för privat bruk kunna appliceras. 
Beträffande sampling bör bestämmelsen däremot ha begränsad relevans. Gene-
rellt sett bör en musikproducent kunna åberopa undantaget för enskilt bruk om 
denne sitter hemma och samplar ett upphovsrättsligt skyddat verk.150 Däremot 
begränsas bestämmelsens relevans till följd av faktumet att det faktiska ”pro-
blemet” med sampling är musikproducenter som samplar upphovsrättsligt 
skyddade verk och därefter sprider verken samt tjänar pengar på detta, så som i 
exempelvis Pelham.  

3.4 Intrångsbedömningen 

3.4.1 Generella ord om likhetsbedömningen 

I många fall kan ett upphovsrättsintrång vara en tämligen enkel sak att bevisa, 
det som däremot ofta skapar svårigheter för domstolar är att fastställa gränsen 
mellan bearbetningar som faller inom upphovsmännens ensamrätt och nya 
självständiga verk. Trots att det är möjligt att formulera allmänna riktlinjer för 

                                                        
147 Generaladvokatens förslag till avgörande den 12.12.2018 i mål C-476/17, Pelham, p. 67. 
148 NJA 1996 s. 712 (Jas-kraschen). 
149 Levin, s. 202. 
150 Gustavsson & Christiansson, s. 46. 
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hur en intrångsbedömning kan genomföras är det i slutändan omständigheterna 
i det enskilda fallet som avgör tvistens utfall.151 
 
Det är en grundsats inom upphovsrätten att verkets konkreta form är det som 
medges skydd och inte själva idéinnehållet, metoder eller allmänna teman.152 I 
Bernkonventionens komplettering, WIPO Copyright Treaty (WCT), vilken 
Sverige är ansluten till, har denna princip fastslagits internationellt i dess artikel 
2: ”Copyright protection extends to expressions and not to ideas, procedures, 
methods of operations or mathematical concepts as such”. Det blir därmed 
tillåtet att efterlikna generella motiv eller idéer, men det är inte tillåtet att an-
vända ett upphovsskyddat verk som förlaga och avbilda det.153 Ett belysande 
engelskt rättsfall är avgörandet Allen v Bloomsbury Publishing plc, där boken Harry 
Potter och den flammande bägaren inte ansågs göra intrång i Willy the Wizards 
upphovsrätt. Båda verken innehöll bland annat trollkarlar som huvudkaraktärer, 
tävlingsmoment där mysterier fick sin lösning i ett badrum och gisslansituation-
er, men domstolen fann att likheterna hänfördes till allt för generella teman, 
varför de kunde anses vara idéer och inte uttryck.154 
 
En annan viktig fråga att diskutera är vem som bör anses utgöra ”normen” för 
intrångsbedömningen. För en konstexpert kan en väldigt liten skillnad mellan 
två olika målningar vara helt uppenbara, samtidigt som en annan individ som 
helt saknar konstintresse inte alls skulle göra samma bedömning. I ett avgö-
rande från Högsta domstolen, Svenska Syndabockar, berördes gränsdragningen 
mellan bearbetningar och nyskapelser vilket resulterade i en diskussion kring 
hur likhetsbedömningen bör genomföras.155 Rättsfallet i fråga rörde en konstnär 
som använde ett fotografiskt verk som utgångspunkt när han skapade en olje-
målning. Högsta domstolen ansåg att ett nytt verk hade åstadkommits, varför 
inget upphovsrättsintrång förelåg. Angående gränsdragningen mellan bearbet-
ning och nytt verk anförde Högsta domstolen följande: ”Om den konstnärliga 
individualitet som bär upp det äldre verket framträder som det dominerande 
även i det nya arbetet, rör det sig bara om en bearbetning. Men om det nya 
arbetet får sin prägel av utförarens egen individualitet och har verkshöjd, före-
ligger det en nyskapelse som har ett fristående upphovsrättsligt skydd […]”.156 
Vidare anförde Högsta domstolen beträffande intrångsbedömningen att ”Av-

                                                        
151 Levin, s. 173. 
152 Levin, s. 175. 
153 Levin, s. 175. 
154 Allen v Bloomsbury Publishing plc [2010] EWHC 2560 (Ch), se även Waelde m.fl., s. 134. 
155 NJA 2017 s. 75, p. 8. 
156 NJA 2017 s. 75, p. 12. 
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görande för frågan, om det nya arbetet uppnår egen verkshöjd, är hur det är 
ägnat att uppfattas av dem som tar del av det.” Således uppstod frågan vilka 
”dem som tar del av det” är enligt Högsta domstolen. Här anförde Högsta 
domstolen att en helhetsbedömning ska göras med ”utgångspunkt i den subjek-
tiva uppfattning som kan antas delas av flertalet.”157 Högsta domstolen anförde 
även intressant nog i Svenska syndabockar att vid bedömningen huruvida ett nytt 
självständigt verk har skapats är det av betydelse om det nya verket ”kan anses 
ha en annan mening än det verk som har använts som förebild”.158 
 
Det blir därmed en slags kollektiv subjektiv uppfattning som får avgöra 
huruvida ett verk är en bearbetning som är beroende av originalverkets upp-
hovsrätt eller ett nytt självständigt verk. Detta resonemang ger inte en självklar 
vägledning för hur bedömningen ska genomföras, därmed konstaterade Högsta 
domstolen att denna svårighet ligger i upphovsrättens natur och att omständig-
heterna i det enskilda fallet därför är av stor vikt i liknande tvister.159 Hur en 
kollektiv subjektiv bedömning ska genomföras är inte särskilt klargjort av 
Högsta domstolen. Möjligen är en betraktelse av ett fotografi subjektiv till sin 
natur, men att en korrektare slutsats nås om medelvärdet av ett kollektiv av 
subjektiva åsikter beaktas.  
 
I andra avgöranden än Svenska syndabockar finns det flertalet exempel där Högsta 
domstolen har beaktat expertutlåtanden160, och rent empiriskt tenderar Högsta 
domstolen att följa expertutlåtandenas rekommendation.161 Följden av Svenska 
syndabockar synes vara att Högsta domstolen ville klargöra att det är en samhälls-
förankrad och kollektiv uppfattning som bör avgöra huruvida ett nytt självstän-
digt verk har skapats. Expertutlåtanden är således inte alltid i överensstämmelse 
med vad ”flertalet” av de som tar del av verket anför som slutsats. Det är för-
visso positivt att Högsta domstolen klargjorde att det inte enbart är experters 
synsätt som bör avgöra huruvida ett upphovsrättsintrång föreligger, men som 
professor Per Jonas Nordell påpekar går det att ifrågasätta ”flertalets” kompe-
tens att avgöra ett verks ”mening”.162 För att fastställa ett verks mening krävs 
det ibland rimligtvis en stor kunskap av verkets historiska och nutida kontext, 
vilket enbart experter möjligen besitter. 

                                                        
157 NJA 2017 s. 75, p. 14. 
158 NJA 2017 s. 75, p. 14. 
159 NJA 2017 s. 75, p. 15. 
160 Jmf NJA 1935 s. 712 (Bauhausstolen), NJA 1979 s. 352 (Max Walters) och NJA 1994 s. 74. 
161 Bengtsson, Henrik, Skydd för bruksvaror – den rättsliga betydelsen av Svensk Forms Opinionsnämnds 
yttranden, NIR 2005, nr 5, s. 515 ff., se s. 524 särskilt. 
162 Nordell, s. 312. 
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3.4.2 Likhetsbedömningen för musikaliska verk 

Ett vanligt förekommande fenomen inom dagens musikindustri är att ta inspi-
ration från de rådande trenderna, varför en stor del av ”populärmusiken” kan 
anses låta liknande. Detta utgör som huvudregel inte upphovsrättsintrång, ef-
tersom abstrakta ting så som teman inom musik inte faller inom skyddsom-
fånget för musikaliska verk.163 När det kommer till musikaliska verk är det ofta 
inte fråga om plagiering av hela verk, utan kopiering av kortare avsnitt eller 
musikarrangemang som är omtvistat, därmed är det ofta fråga om att identifiera 
gränsdragningen mellan bearbetning och nya självständiga verk. 164  
 
Det finns flertalet exempel på försök att finna en generell regel för hur in-
trångsbedömningen för musik bör genomföras, vilket har visat sig vara svårt. 
En metod har inneburit att dela upp musik i melodi, harmoni och rytm och 
därmed skapa en slags formel för hur verks originalitet kan värderas. I detta 
sammanhang har melodin spelat viktig roll för intrångsbedömningen, även om 
korta segment av en melodi plagieras i ett nytt verk.165 Den nordiska synen på 
musikaliska upphovsrättsintrång har däremot traditionellt haft ett större fokus 
på verkets helhet, där originalverket används som förlaga och därefter jämförs 
med det senare verket för att genom en helhetsbedömning avgöra huruvida ett 
intrång föreligger. Det har emellertid varit förgäves att anföra en automatisk 
bedömning med många tekniska inslag vid likhetsbedömningen av musikaliska 
verk, det är snarare de specifika omständigheterna i det enskilda fallet som bör 
avgöra, vilket även kan anses vara närliggande Högsta domstolens slutsats i 
Svenska Syndabockar.166 En bedömning huruvida det senare verket har en egen 
individualitet i förhållande till det tidigare verket bör genomföras, och samma 
individualitetskrav gäller för hela verk som situationer när enbart delar av ett 
verk har använts som inspiration.167 Slutsatsen gällande intrångsbedömningen 
bör således vara att sökandet efter en generell måttstock som gäller för alla 
eventuella intrångssituationer kommer att vara fruktlös, vilket faller sig naturligt 
till följd av upphovsrättens natur.168 Därmed är det relevant att söka vägledning 
från relevant rättspraxis. 
 

                                                        
163 Stannow, s. 42. 
164 Brillioth, Erik-Gustaf, Identitetsproblem i musikalisk upphovsrätt, NIR 1970, nr 1, s. 37. 
165 Brillioth, s. 42 & Karnell, Gunnar, Om rättsligt skydd för melodier, NIR 1957, nr 3-4, s. 161. 
166 Brillioth, s. 47. 
167 Brillioth, s. 47 & 51. 
168 Karnell, s. 170-171. 
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I avgörandet Demonstrationsmusik hade en butik som sålde TV- och radioappara-
ter frekvent demonstrerat apparaternas ljudfunktioner genom att spela upp 
korta musikavsnitt på ungefär 30-60 sekunder för potentiella kunder. Högsta 
domstolen behövde således ta ställning till huruvida de musikaliska verken 
kunde ansetts ha gjorts tillgängliga för allmänheten enligt 2 § URL. Föga förvå-
nande anförde Högsta domstolen att det inte går att komma från faktumet 
demonstrationsmusik innefattar en användning av ett musikaliskt verk, oavsett 
om användningen är i ett annat syfte än det traditionella.169 Beträffande faktu-
met att uppspelningarna var korta, i de flesta fall 30 sekunder långa, hänvisade 
Högsta domstolen till förarbetena till URL som fastslår att även utnyttjanden av 
begränsade delar av verk kan utgöra upphovsrättsintrång.170 
 
Det är vidare intressant att diskutera Demonstrationsmusik i ljuset av Pelham. Båda 
avgöranden konstaterar att även korta utnyttjanden av en annans upphovsrätts-
ligt skyddade verk kan utgöra ett intrång, vilket tyder på att detta har varit en 
åsikt som Högsta domstolen har delat med EU-domstolen sedan 1986. En 
viktig skillnad mellan de båda avgörandena är att Pelham berörde exemplarfram-
ställning och Demonstrationsmusik berörde tillgängliggörande för allmänheten. 
 
Beträffande melodistöld är Högsta domstolens avgörande i Drängarna vägle-
dande.171 Bakgrunden var att musikgruppen Landslaget väckte talan mot en 
annan musikgrupp, Drängarna, med påståendet att den senare musikgruppen 
hade gjort intrång i deras upphovsrätt genom att stjäla ett melodiavsnitt på 
ungefär nio taktarter.172 Båda musikaliska verken föll enligt Högsta domstolen in 
under musikaliska genren ”populärmusik”, och därmed är variationsmöjlighet-
erna mer begränsade jämfört med andra musikaliska områden. Detta för att 
populärmusik ofta följer tydliga trender och ofta har som mål att likna andra 
verk inom samma genre. I likhet med Svenska syndabockar anförde Högsta dom-
stolen att avgörande för frågan om skyddsförutsättningarna är uppfyllda be-
döms utifrån vad lyssnaren anser om verkets helhet. Även bedömningen 
huruvida det senare verket utgör ett intrång i det tidigare verket bör också ske 
genom en helhetsbedömning. Därefter jämförde Högsta domstolen de båda 
verken och förde ett resonemang där de beaktade vilka instrument som använts 
samt verkens tempo och harmonik. Utan en särskilt specifik argumentation 
fann Högsta domstolen att den senare låten objektivt sett utgjorde ett intrång i 
originalverkets upphovsrätt. Angående beviskrav fastslog Högsta domstolen att 

                                                        
169 NJA 1986 s. 702. 
170 NJA 1986 s. 702, med hänvisning till prop 1960 nr 17, s. 39-40 (NJA II 1961 s. 40). 
171 NJA 2002 s. 178. 
172 Nordell, s. 303-304. 
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om en påfallande likhet mellan två musikaliska verk är konstaterad, ställs det 
höga krav på den bevisning som ämnar styrka ett oberoende dubbelskapande, 
det vill säga att det andra verket har skapats helt självständigt från ursprungs-
verket. 
 
Vad innebär således detta avgörande konkret? Att en helhetsbedömning bör 
genomföras vid intrångsbedömningen motsvarar det resonemang Högsta dom-
stolen anförde i Svenska syndabockar. Dessutom visar domen att en bedömning i 
det enskilda fallet bör vidtagas i dessa situationer. Däremot är det svårt att veta 
hur mycket faktumet att de båda musikaliska verken utgjorde populärmusik 
faktiskt påverkade Högsta domstolens bedömning i detta fall.173 Dessutom läm-
nas frågan om vem ”lyssnaren” är i dessa situationer? Utan någon vägledning 
bör den mest korrekta slutsatsen vara att ”lyssnaren” är samma som ”flertalet” i 
Svenska syndabockar”, det vill säga flertalets subjektiva helhetsuppfattning. 

3.4.3 Kommentar om intrångsbedömningen vid sampling i ljuset 

av Pelham 

Det är i detta tillfälle relevant att diskutera sampling och EU-domstolens slut-
sats i Pelham om att sampling inte utgör exemplarframställning om det samplade 
ljudavsnittet inte är igenkännbart. Två grundläggande frågeställningar genomsy-
rar detta avsnitt; hur bedömningen om igenkännbarhet bör genomföras och hur 
samplingsförfaranden kan jämföras med ”traditionella” plagiatsituationer så 
som melodistöld.  
 
I Pelham ger EU-domstolen ingen vägledning för hur bedömningen av igen-
kännbarhet rimligen bör genomföras, vilket i sig skapar en efterfrågan för en 
utveckling av rättspraxis för sampling. Till följd av bristen på praxis kan därmed 
Svenska syndabockar och Drängarna användas som vägledning. Om dessa avgö-
randen appliceras på ett samplingsförfarande bör igenkännbarheten analyseras 
genom en helhetsbedömning som flertalet lyssnare har som slutsats. I Pelham 
var igenkännbarheten ostridig, men i ett svårare fall skulle alltså en domstol 
behöva jämföra originalverket och det nya verket innehållandes en sampling 
och analysera huruvida helheten medför att samplingen från originalverket är 
möjlig att känna igen i det nya verket. Eftersom bedömningen är subjektiv i sin 
natur blir det, i enlighet med Svenska syndabockar, en kollektiv sammanfattning 
av envars bedömning som blir avgörande. Viktigt att poängtera blir även att 

                                                        
173 Lenemark, Richard, Ur svensk rättspraxis, NIR 2002, nr 4, s. 592-593. 
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varje samplings eventuella igenkännbarhet innefattar en bedömning i det en-
skilda fallet. 
 
EU-domstolen konstaterar vidare i Pelham att sampling kan innebära exemplar-
framställning, oavsett om det är ett kort ljudavsnitt på två sekunder som 
samplas. Denna slutsats tyder på att det i princip inte existerar någon lägre 
gräns för samplingars tillåtlighet; oavsett hur kort det är kommer det att utgöra 
exemplarframställning så länge det är möjligt att identifiera samplingen. Där-
med blir det relevant om liknande slutsats går att applicera på exempelvis melo-
distölder. Med andra ord blir frågeställningen huruvida Högsta domstolen 
borde ha gjort en annan bedömning i Drängarna om melodistölden enbart hade 
omfattat några enstaka takter. Här är det viktigt att differentiera sampling från 
andra typer av musikplagiat. Sampling innebär, som denna uppsats visat, att ett 
ljudavsnitt kopieras från ett annat musikaliskt verk, och EU-domstolen är här 
tydlig med sin slutsats att sampling utgör exemplarframställning om det är möj-
ligt att känna igen samplingen. Detta skapar en tämligen strikt utgångspunkt för 
samplingars juridiska status. Melodistöld är, i enlighet med Svenska syndabockar 
och Drängarna, däremot av mer komplex natur där en domstol behöver beakta 
flertalet aspekter i intrångsbedömningen, så som helhetsintrycket, genren och 
tempot. Det är därmed felaktigt att applicera EU-domstolens resonemang i 
Pelham på en melodistöld, eftersom resonemanget betyder att sampling alltid 
utgör exemplarframställning vid igenkännande och melodistöld kräver en hel-
hetsbedömning i det enskilda fallet. 
 
Enligt svensk rätt blir således frågeställningen kring samplingars förhållande till 
4 § URL irrelevant eftersom EU-domstolen redan klargjort att samplingar utgör 
exemplarframställning. Betydligt mer relevant blir däremot diskussionen kring 
samplingens igenkännbarhet. 
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4 Intresseavvägningen mellan grundläggande 
rättigheter vid sampling 

4.1 Intresseavvägningen mellan upphovsrätt och 
yttrandefrihet 

EU-domstolens resonemang kring intresseavvägningen i Pelham har redan dis-
kuterats ytligt i avsnitt 3.3.1.3, varför detta avsnitt utgör en mer djupgående 
analys gällande hur intresseavvägningen har hanterats. Eftersom EU-domstolen 
till stor del utgår från denna intresseavvägning i sitt resonemang som leder till 
avgörandet är det viktigt att utreda vad som bör beaktas när intresseavvägning-
en genomförs. 
 
På ena sidan av intresseavvägningen finns upphovsmän och fonogramframstäl-
lare vars verk har blivit samplade. Deras intressen skyddas främst genom artikel 
17.2 i rättighetsstadgan, som fastslår att immateriell egendom ska vara skyddad. 
Som redan fastslagits i avsnitt 1.4 är rättighetsstadgan enbart relevant i förhål-
lande till EU-rätten. Rätten till immateriell egendom utvecklas genom skälen 4, 
9 och 10 till Infosoc-direktivet, där det fastslås att det ska föreligga en hög 
skyddsnivå för upphovsrätten och närstående rättigheter inom EU. Målet är 
således att en hög skyddsnivå ska tillförsäkra möjligheten att få en tillfredstäl-
lande ersättning och ensamrätt till sina verk. Därmed får upphovsmän incita-
ment till att skapa, vilket i slutändan bidrar till innovation och kreativitet.174 
 
På andra sidan av myntet går det att finna musikkreatörerna som använder 
samplingsmetoden för att skapa ny musik. För deras intressen aktualiseras fri-
heten för konsten enligt artikel 13 rättighetsstadgan som i förlängningen omfat-
tas av yttrandefriheten i artikel 11 rättighetsstadgan och artikel 10.1 EKMR. 
EU-domstolen fastslog i Pelham att sampling faller in under friheten för konsten 
och att friheten för konsten är en viktig del i en strävan att säkerställa ett offent-
ligt utbyte av kulturella, politiska och sociala upplysningar och idéer.175 Det går 

                                                        
174 Jämför EUD den 29.7.2019 i mål C-476/17, Pelham, p. 30 & 32. 
175 EUD den 29.7.2019 i mål C-476/17, Pelham, p. 34. 
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redan här att urskilja en paradox inom upphovsrätten och intresseavvägningen 
mellan grundläggande rättigheter; en hög skyddsnivå av upphovsrätt genererar 
incitament för musiker att skapa ny musik eftersom de vet att de kan få ensam-
rätt till musiken. Samtidigt medför en alltför hög skyddsnivå att skyddsom-
fånget till musikaliska verk blir så pass stor att det blir svårt för andra musiker 
att skapa musik som inte utgör intrång i andras verk, vilket i slutändan kan 
hämma nytt musikskapande. 
 
Utrymmet för intresseavvägningar som dessa finns explicit uttryckt i skäl 31 till 
Infosoc-direktivet där det fastslås att ”De befintliga undantag och inskränk-
ningar från rättigheterna som fastställts av medlemsstaterna måste bli föremål 
för en ny bedömning där hänsyn tas till den nya elektroniska miljön.” Skäl 31 
ger även uttryck för ett önskemål att harmonisera upphovsrätten för att säker-
ställa en väl fungerande inre marknad.176 Eftersom det, förutom Pelham, saknas 
belysande praxis beträffande intresseavvägningen mellan friheten för konsten 
och upphovsrätten diskuteras rättspraxis som mer generellt berör upphovsrätt 
kontra yttrandefrihet nedan. Även om dessa inte berör sampling eller friheten 
för konsten specifikt går det eventuellt att finna vägledning från dessa avgöran-
den. 
 
För att sätta intresseavvägningen i Pelham i kontext är det en god idé att jämföra 
hur liknande avvägningar har hanterats i tidigare avgöranden. I Pelham hänvisar 
EU-domstolen till Renckhoff där ett liknande resonemang förs.177 Situationen var 
sådan att en fotograf hade gett en webbplats för resor tillstånd att nyttja hans 
fotografi genom att ha den tillgänglig på deras hemsida, där den kunde laddas 
ned av allmänheten. Därefter använde en skolelev ett nedladdat exemplar av 
fotografiet i en uppsats som fanns publicerad på skolans webbplats, eleven hade 
vidare hänvisat till originalwebbplatsen under fotografiet i uppsatsen. Fotogra-
fen hävdade att han enbart hade medgett nyttjanderätt till fotografiet till använ-
darna av resewebbplatsen och inte skolwebbplatsen, och hävdade således upp-
hovsrättsintrång.178 En av rättsfrågorna som EU-domstolen tog ställning i be-
rörde intresseavvägningen mellan rätten till immateriella rättigheter å ena sidan 
och yttrandefriheten samt informationsfriheten å andra sidan. EU-domstolen 
fastslog här det som senare vidhölls i Pelham, att en skälig avvägning bör ge-
nomföras där även det allmänna intresset beaktas samt att en hög skyddsnivå 

                                                        
176 Jämför EUD den 29.7.2019 i mål C-476/17, Pelham, p. 32. 
177 EUD den 29.7.2019 i mål C-476/17, Pelham, p. 32. 
178 EUD den 7.8.2018 i mål C-161/17, Land Nordrhein-Westfalen mot Dirk Renckhoff, 
EU:C:2018:634, p. 6-12. 
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för upphovsrätt och närstående rättigheter bör uppnås.179 Liknande Pelham 
vägde intresseavvägningen till rättighetsinnehavarens fördel, varför fotografen 
gick vinnande ur tvisten.180 
 
Det finns även exempel där EU-domstolen, i intresseavvägningar mellan rätten 
till immateriell egendom och näringsfriheten, har gått emot rättighetsinnehavar-
nas intressen. I EU-domstolens avgöranden i Scarlet Extended och SABAM 
fastslogs det att tvångsinförandet av filtreringssystem på svarandeparternas 
webbplatser för att undvika otillåtna nedladdningar och andra upphovsrättsin-
trång stred mot deras näringsfrihet.181 Av att undersöka de ovan nämnda avgö-
randena, inklusive Pelham, är det svårt att urskilja tydlig vägledning beträffande 
vad som bör beaktas när grundläggande rättigheter vägs emot varandra. Den 
röda tråden i dessa avgöranden är att EU-domstolen konstaterar att upphovs-
rätten ska tillerkännas en hög skyddsnivå och att den samtidigt inte är absolut, 
men exakt vilka faktorer som bör beaktas vid intresseavvägningen lämnas där-
emot utan vidare klargörande. En rimlig slutsats av detta är att EU-domstolen 
har lämnat bedömningen öppen till förmån för en bedömning i det enskilda 
fallet. Slutsatsen stöds av EU-domstolens avgörande i Deckmyn, där en intresse-
avvägning mellan rätten till immateriell egendom vägdes mot yttrandefriheten 
och hur detta förhåller sig till parodier.182 I detta avgörande fastslog EU-
domstolen att ”alla omständigheter i det aktuella fallet” bör beaktas vid en be-
dömning av en skälig avvägning.183 Patent- och marknadsöverdomstolen har 
även i ett avgörande där de hänvisar till EU-domstolen anfört att det ”ankom-
mer på den nationella domstolen att säkerställa en korrekt balans mellan […] 
rättigheter” när grundläggande rättigheter står i motsättning till varandra.184 
Därmed går det att urskilja en ovilja från EU-domstolen att definiera en mått-
stock för hur intressen bör balanseras mellan varandra. 
 

                                                        
179 EUD den 7.8.2018 i mål C-161/17, Renckhoff, p. 18 & 41. 
180 EUD den 7.8.2018 i mål C-161/17, Renckhoff, p. 47. 
181 EUD den 24.11.2011 i mål C-70/10, Scarlet Extended, p. 44, 45, 46 & 54, EUD den 
16.2.2012 i mål C-360/10, SABAM, p. 41-52, dessa avgöranden berör förvisso inte friheten för 
konsten men belyser hur EU-domstolen tidigare har angripit intresseavvägningar mellan grund-
läggande rättigheter. 
182 EUD den 3.9.2014 i mål C-201/13, Deckmyn, p. 26-27. 
183 EUD den 3.9.2014 i mål C-201/13, Deckmyn, p. 28, 32 & 35. 
184 Patent- och marknadsöverdomstolens dom den 15.7.2019 i mål PMT 1473-18, s. 24, som 
hänvisar till EUD den 29.1.2008 i mål C-275/06, Promusicae mot Telefónica de España SAU, 
EU:C:2008:54, p. 68 & EUD den 15.9.2016 i mål C-484/14, Tobias Mc Fadden mot Sony Music 
Entertainment Germany GmbH, EU:C:2016:689, p. 83. 
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Det är snarare upp till nationella domstolar att finna en rimlig balans i det en-
skilda fallet. I EU-domstolens avgörande i Funke Medien vidhölls slutsatsen att 
det är upp till nationella domstolar, med beaktande av omständigheterna i det 
enskilda fallet, att finna en slutsats som är förenlig med intressebalansen mellan 
grundläggande rättigheter.185 Däremot fastslog EU-domstolen att det inte står 
fritt för nationella domstolar att på eget bevåg fastställa en rimlig intressebalans 
mellan grundläggande rättigheter utan att bedömningen är i enlighet med EU-
rättens principer och praxis.186 EU-domstolen anförde att bedömningen ska 
”grunda sig på en tolkning av dessa bestämmelser som är fullständigt förenlig 
med de grundläggande rättigheter som är garanterade i stadgan, samtidigt som 
den respekterar bestämmelsernas ordalydelse och bibehåller deras ändamålsen-
liga verkan.”187 
 
Vad säger då Sveriges domstolar om intresseavvägningen? Högsta domstolen 
har prövat avvägningen mellan upphovsrätt och yttrandefrihet vid ett antal 
tillfällen. I Högsta domstolens avgörande i NJA 1985 s. 893 fastslogs det att 
upphovsrätten i vissa fall får ge vika till förmån för yttrandefrihetens intressen, 
detta trots avsaknad av explicit stöd i 2 kap URL. Samtidigt underströk Högsta 
domstolen, med beaktande av bland annat legalitetsprincipen, att detta utgör en 
undantagssituation som bör utnyttjas med största försiktighet. I två senare av-
göranden fastslog vidare Högsta domstolen att det finns ett ”synnerligen be-
gränsat utrymme för domstolarna att i lagen tolka andra begränsningar av upp-
hovsmännens rätt än dem som är angivna i lagen.”188 Slutligen har Högsta dom-
stolen fastslagit att artikel 10 EKMR om yttrandefrihet kan få företräde framför 
upphovsrätten ”i vissa situationer”. Konkret vägledning om vilka dessa situat-
ioner är saknas däremot i avgörandet.189 
 
I detta avsnitt har flertalet domstolsavgöranden presenterats, både från EU-
domstolen och Högsta domstolen, och sammanfattningsvis är det svårt att 
urskönja tydliga direktiv i vad som bör beaktas när upphovsrätten ställs mot 
yttrandefriheten. De ovan nämnda avgörandena berör inte heller sampling, 
varför frågan om deras tillämplighet blir oklar. Det som emellertid går att kon-

                                                        
185 EUD den 29.7.2019 i mål C-469/17, Funke Medien mot Bundesrepublik Deutschland, 
EU:C:2019:623, p. 76. 
186 EUD den 29.7.2019 i mål C-469/17, Funke Medien, p. 46-50. 
187 EUD den 29.7.2019 i mål C-469/17, Funke Medien, p. 76, se även EUD den 29.7.2019 i mål 
C-516/17, Spiegel Online mot Volker Beck, EU:C:2019:625, p. 32-37 för ett liknande resone-
mang.  
188 Se NJA 1986 s. 702 (Demonstrationsmusik) & NJA 1993 s. 263. 
189 NJA 1998 s. 838. 
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statera är att upphovsrätten inte är absolut och att den ibland måste vägas mot 
friheten för konsten och yttrandefriheten. Med stöd av Deckmyn går det även att 
konstatera att alla omständigheter i det aktuella fallet bör beaktas när en intres-
seavvägning ska genomföras. Med den vägledningen berör således nästa avsnitt 
vilka aspekter som möjligtvis kan beaktas vid en intresseavvägning mellan 
grundläggande rättigheter när samplingars tillåtlighet diskuteras. 

4.2 Kommentar om intresseavvägningen vid sampling 
En naturlig fråga att ställa efter EU-domstolens avgörande i Pelham är vilka som 
gynnas, eller med andra ord vilka som går ”vinnande” ur den ovan nämnda 
intresseavvägningen. Utan större svårigheter går det att konstatera att avgöran-
det till stor del väger till rättighetshavarnas fördel. Utrymmet för musikprodu-
center att sampla verk från en upphovsman är således smalt om ingen avtalsli-
cens har träffats mellan parterna. Detta gynnar främst musikskaparna till origi-
nalverket, men även skivbolag som ofta har ekonomiska muskler att tillvarata 
sina ekonomiska rättigheter till musikaliska verk Därmed är det intressant att 
analysera om intresseavvägningen har balanserats på ett rimligt sätt. 
 
En aktör som har riktad avsevärd kritik mot ett mer konservativt sätt att kate-
gorisera sampling upphovsrättsligt är som tidigare nämnts European Copyright 
Society. De anser att sampling enbart bör omfattas av upphovsrätt när det stri-
der mot upphovsmannens ekonomiska intressen på en signifikant nivå.190 Vi-
dare anser de att det borde vara möjligt att applicera en mer progressiv syn på 
upphovsrätt, som tillåter flexibla lösningar som är mer anknutna till hur musik-
branschen ser ut i verkligheten.191 Specifikt beträffande sampling anför de såle-
des att friheten för konsten bör väga tyngre än friheten för immateriell egen-
dom eftersom den senare friheten alltid bör utövas i enlighet med sin sociala 
funktion. Detta innebär att samplingskulturen är ett erkänt starkt kulturfeno-
men, och mer skyddsvärt än rätten till immateriell egendom i detta fall. En stor 
anledning till detta är enligt European Copyright Society att den ekonomiska 
skada som upphovsmän kan lida av att korta samplingar kopieras in i ett nytt 
musikaliskt verk är obetydlig. Resultatet blir att upphovsmännen lider en ringa 
ekonomisk skada samtidigt som en kylningseffekt av det kreativa musikskapan-
det uppstår.192  
 

                                                        
190 Bently, s. 468. 
191 Bently, s. 471. 
192 Bently, s. 475-476. 
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European Copyright Society anför viktiga aspekter av en komplex fråga. Den 
ekonomiska sidan av upphovsrätten finns till för att säkerställa att skapare får 
en rimlig avkastning för de verk (egendomen) som de har skapat, och detta är 
tämligen okontroversiellt att betrakta som skyddsvärt. Om ett kort ljudavsnitt 
på en sekund däremot samplas och används i ett nytt verk, hur stor ekonomisk 
skada lider verkligen den ursprungliga upphovsmannen? Det har till och med 
poängterats att det kan finnas positiva ekonomiska aspekter med sampling, 
exempelvis när tidigare bortglömda artister har blivit återupptäckta och återigen 
har börjat sälja musik när populära artister samplat deras äldre verk.193 Även 
existensen av sample troll belyser att det finns situationer där rättighetshavarnas 
intressen möjligen inte alltid väger lika tungt som musikanvändarnas.194 Hur 
värdefullt är det egentligen att skydda rättighetshavare som aktivt bevakar mu-
sikmarknaden för att upptäcka otillåtna samplingar enbart för att väcka talan 
och tjäna pengar på detta?  
 
En viktig invändning till den ekonomiskt präglade argumentationslinje som 
European Copyright Society för är att den inte beaktar de ideella rättigheterna 
särskilt mycket. Även om en kort sampling på två sekunder möjligen enbart 
skadar en rättighetshavares ekonomiska intressen på en ringa nivå frångår det 
inte faktumet att rättighetshavare även har ideella rättigheter enligt 3 § URL. 
Vissa situationer kan säkert framstå som tämligen okomplicerade och icke 
kränkande, exempelvis inom hiphopmusik där samplingars existens är veder-
tagna och det skapats en slags kutym kring att sampla varandras låtar. Om det 
däremot rör sig om samplingar som används i ett nytt verk av mer känslig ka-
raktär blir situationen omedelbart mer komplex. Bör en upphovsman exempel-
vis tåla att dennes musik samplas i ett nytt musikaliskt verk som är av politisk 
eller pornografisk natur? Även om upphovsmannens ekonomiska intressen inte 
nödvändigtvis påverkas, kanske det bör uppfattas kränkande att samplas i en låt 
med politiska budskap långt ifrån vad upphovsmannen själv identifierar sig 
med.195 Det har redan tidigare i denna uppsats konstaterats att just användandet 

                                                        
193 Kristina Herler, s. 338. 
194 Se avsnitt 2.2 i denna uppsats där sample troll diskuteras. 
195 Exempelvis finns ett färskt avgörande från Patent- och marknadsdomstolen där artisten Tim-
buktu (Jason Diakité) stämde det politiska partiet Sverigedemokraterna för upphovsrättsintrång. 
Tvisten rörde huruvida den politiska kampanjen ”Alla vill till himlen men ingen vill dö i vårdkön” 
utgjorde ett intrång i Timbuktus refräng i låten ”Alla vill till himlen men ingen vill dö”. En del av 
bakgrunden till att talan väcktes var just att Timbuktu inte identifierar sig med Sverigedemokra-
ternas politik. Eftersom Patent- och marknadsdomstolen inte ansåg att textavsnittet nådde upp 
till skyddsförutsättningarna för upphovsrätt prövades däremot aldrig intrångsfrågan, se Patent- 
och marknadsdomstolen den 29.11.2019 i mål nr. PMT 16453-18 & Farran-Lee, Lydia, Timbuktu 
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av andras musikaliska verk i politiska eller pornografiska sammanhang kan an-
ses kränka en upphovsmans ideella rättigheter.196 
 
Det bör noteras, som tidigare påpekats i denna uppsats, att ideella rätten gäller 
för musikaliska verk enligt 1 § URL och inte för fonogramframställning enligt 
46 § URL.197 Att tillåta sampling av ljudinspelningar som faller in under 46 § 
URL skulle därmed inte vara lika problematiskt som för musikaliska verk enligt 
1 § URL och det är i detta sammanhang rimligare att enbart argumentera för de 
ringa ekonomiska konsekvenser som sampling medför för fonogramframstäl-
lare. Däremot, om ett musikaliskt verk har framställts av en fonogramframstäl-
lare, finns det alltid en upphovsman som kan åberopa sina ideella rättigheter i 
slutändan. Därmed får faktumet att ideella rättigheter inte existerar för fono-
gramframställare en ringa betydelse i praktiken, utan det är snarare en fråga om 
vilket skyddsobjekt som intrång åberopas i. 
 
En annan invändning, som även generaladvokaten påpekar i sitt förslag till 
avgörande i Pelham, är att uppkommen ekonomisk skada kan anta olika skepna-
der. Möjligen är skadan ringa när ett kort ljudavsnitt samplas in i ett nytt musi-
kaliskt verk eftersom det inte handlar om en hel låt eller ett helt album som 
kopieras. När ett helt musikalbum mångfaldigas och säljs, vilket är ett typiskt 
exempel på piratförsäljning, uppstår i regel skada för den ursprunglige upp-
hovsmannen i form av utebliven vinst. Det som ännu inte har berörts är däre-
mot en ganska uppenbar ekonomisk skada om sampling skulle tillåtas, och det 
är den uteblivna inkomsten från licensieringen av samplingar. Idag har musik-
producenter möjligheten att tillåta andra musikproducenter att sampla deras 
musik genom en avtalslicens, och i utbyte erhåller de ersättning för detta.198 
Därmed skulle det även kunna uppstå andra än ringa ekonomiska konsekvenser 
om EU-domstolen beslutade att tillåta sampling. 
 
Även om EU-domstolens avgörande vägde till rättighetshavarnas fördel i in-
tressebalansen visades även en kompromissvilja. Generaladvokaten föreslog 
exempelvis att all form av sampling skulle utgöra exemplarframställning, även 
de ljudavsnitt som inte är igenkännbara.199 Här valde EU-domstolen en mer 

                                                                                                                                  
och SD möts i domstol, SVT Nyheter, 2019-11-06, <www.svt.se/kultur/timbuktu-och-
sverigedemokraterna-mots-i-domstol> lydelse 2019-11-12. 
196 Se avsnitt 3.3.2.2 i denna uppsats. 
197 Se avsnitt 3.3.2.2 i denna uppsats. 
198 Generaladvokatens förslag till avgörande den 12.12.2018 i mål C-476/17, Pelham, p. 33. 
199 Generaladvokatens förslag till avgörande den 12.12.2018 i mål C-476/17, Pelham, p. 40. 
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pragmatisk lösning där friheten för konsten ansågs gå före rätten till immateriell 
egendom när samplingar ändrats så att de inte är igenkännbara.  
 
Sammanfattningsvis kan följande anföras beträffande EU-domstolens hantering 
av intresseavvägningen mellan rätten till immateriell egendom och friheten för 
konsten. EU-domstolen är bunden av rättighetsstadgan som fastslår ovan 
nämnda rättigheter. Vidare är EU-domstolen bunden av Infosoc-direktivet som 
stadgar att EU ska upprätthålla en hög skyddsnivå för upphovsrätt och närstå-
ende rättigheter. Med den bakgrunden är EU-domstolens slutsats att sampling 
utgör exemplarframställning inte särskilt förvånande. Det problematiska är att 
det idag finns en sådan stark kultur av att sampla inom populärmusiken och att 
det således är en stor mängd musikproducenter som påverkas av avgörandet i 
Pelham. European Copyright Society anför viktiga poänger om att rättighetsha-
vares ekonomiska intressen enbart påverkas till en ringa grad av sampling och 
att upphovsrätten bör vara flexibel och kunna anpassas efter dagens musikindu-
stri där samplingar har blivit ett stort fenomen. Däremot är det viktigt att erin-
ras om faktumet att upphovsrätten är uppdelad i ekonomiska och ideella rättig-
heter. Att, i enlighet med åsikter från European Copyright Society, tillåta samp-
lingar som inte medför någon ekonomisk skada för upphovsmän skulle eventu-
ellt kunna utgöra ett påtagligt intrång i upphovsmännens ideella rättigheter. 

4.3 Vad medför Pelham-avgörandet för dagens 
samplingsklimat och vilka rättsliga alternativ står till 
buds? 

4.3.1 Eventuella konsekvenser på samplingsklimatet 

Efter EU-domstolens avgörande i Pelham har flera frågeställningar klargjorts, 
och med dessa slutsatser i åtanke är det relevant att analysera effekterna av det 
rättsliga läget. Eftersom det självklart är svårt att exakt fastställa konsekvenserna 
av ett rättsligt avgörande berör detta avsnitt eventuella effekter av slutsatserna i 
Pelham. 
 
Som tidigare nämnts innebär EU-domstolens avgörande i Pelham att endast ett 
smalt utrymme lämnas för musikproducenter att sampla andras musikaliska 
verk om de inte har träffat en avtalslicens för samplingen. Det smala utrymmet 
som faktiskt finns för musikproducenter att sampla musik är om de ändrar 
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samplingen bortom igenkännbarhet. Frågan är däremot om Pelham kommer att 
medföra konkreta ändringar inom musikindustrin? Det finns idag en globalt 
utbredd samplingskultur och det är inte självklart att majoriteten av alla musiker 
som frekvent använder sig av samplingsmetoden kommer att sluta med det 
bara för att en domstol fastställer dess olovlighet. Möjligen kommer avgörandet 
i Pelham i alla fall medföra att musikproducenter lägger större möda på att dölja 
sina samplingar genom ändring och modifiering, alternativt att de kommer att 
lägga större vikt på att träffa avtalslicens med rättighetshavaren. 
 
Något som Pelham medför konkret är att rättighetsinnehavare, så som artister 
och skivbolag, definitivt kommer att ha en mer konkret rättslig grund för sin 
talan om deras musikaliska verk har samplats utan medgivande, vilket eventuellt 
kan innebära att fler rättighetsinnehavare faktiskt vidtar rättsliga åtgärder vid 
dessa situationer. Möjligen gynnar Pelham främst stora aktörer inom musikindu-
strin, så som de stora skivbolagen, eftersom de ofta har ekonomiska muskler att 
bevaka sina immateriella tillgångar. Tyrone Mckenna anför följande inom äm-
net: 
 

”In practice, copyright tends to become an economic right of publishers, who have 
the capital to enter the marketplace and the capital to defend their property in 
court.”200 

 
Detta är en vanlig invändning som motståndare till upphovsrätten använder. 
Det är sålunda inte säkert att avgörandet i Pelham gynnar självständiga musik-
producenter som saknar ekonomisk uppbackning från ett skivbolag. En annan 
konsekvens är, med förutsättningen att alla musikproducenter träffar avtalsli-
censer för sina samplingar, att det enbart är musikproducenter med stort eko-
nomiskt kapital eller med stort skivbolag i ryggen som kommer ha råd att betala 
dyra avtalslicenser för samplingar. Kreativiteten inom musikbranschen kan 
hämmas om mindre, självständiga musikproducenter inte har råd att betala för 
musiksamplingar. Därmed, som ovan nämnts, är troligtvis en naturlig följd av 
Pelham att sampling som kultur kommer att fortgå men att försök att dölja 
samplingar, och därmed göra dem icke igenkännbara, även kommer att bli van-
ligare. Slutligen kan ett talande resonemang från Dj Shadow anföras beträffande 
dagens samplingsklimat: ”Music has never been worth less, and yet sampling 
has never been more risky”.201 

                                                        
200 McKenna, s. 16. 
201 Convery, Stephanie, DJ Shadow: ’Music has never been worth less, and yet sampling has never been more 
risky’, The Guardian, 2017-05-24, <www.theguardian.com/music/2017/may/24/dj-shadow-
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4.3.2 Rättsliga alternativ till EU-domstolens lösning i Pelham 

Det är vidare relevant att diskutera vad det rimliga alternativet skulle vara rent 
rättsligt om sampling faktiskt skulle tillåtas. European Copyright Society vädjar, 
som tidigare nämnts, efter en flexibel upphovsrätt som mer återspeglar dagens 
musikindustri. De anser att samplingar som inte har någon ekonomisk relevans 
för den ursprunglige upphovsmannen ska vara tillåtna. Därmed uppstår följd-
frågan hur detta ska mätas och vilka samplingar som ska vara tillåtna respektive 
otillåtna. Detta bäddar för svåra gränsdragningar som eventuellt kan bidra till 
juridisk osäkerhet som saknar förutsägbarhet. Att tillåta samplingar med stöd av 
citaträtten är en möjlig väg att gå rent juridiskt, men som tidigare nämnts i 
denna uppsats är det inte säkert att det skulle vara i enlighet citatets sedvanliga 
betydelse i vanligt språkbruk.202 Att tillåta all sampling, inklusive sampling av ett 
helt verk, uppfattar troligtvis många som ett allt för stort intrång i upphovsrät-
tens skyddsändamål, men att därmed enbart tillåta samplingar som inte medför 
ekonomiska skador för upphovsmannen blir en svår uppgift lagtekniskt. 
 
Ett alternativ som anförts är att fastställa när samplingar ska vara tillåtna enligt 
sedvänja. I en artikel, med rent icke juridiska argument, påpekar författarna att 
det redan finns en tradition av att musiker gör en egen etisk bedömning 
huruvida en sampling utgör en hommage eller inspiration och när det istället är 
ett otillåtet plagiat, oavsett samplingars rättsliga status.203 Inom hiphop-musiken 
har det exempelvis skapats oskrivna etiska riktlinjer för hur sampling bör ge-
nomföras utan att kränka andras intressen.204 Den uppenbara invändningen till 
sedvänjor eller etiska riktlinjer är att de i sin grund inte är av juridisk natur och 
därmed blir svåra att åberopa i en domstol. Inget talar heller för att EU-
domstolen skulle vara öppen för att beakta oskrivna regler för musiker när de 
ska utforma upphovsrätten inom EU, inte minst med tanke på EU:s mål att 
harmonisera kulturpolitiken. Det belyser däremot faktumet att det redan fanns 
olika system för att reglera och rättfärdiga sampling innan Pelham avgjordes. Att 
utveckla ett system för sedvänja för sampling inom musikbranschen skulle slut-
ligen vara tidskrävande och osäkert, varför detta alternativ inte är att föredra 
framför prejudicerande avgöranden från EU-domstolen. 
 

                                                                                                                                  
music-has-never-been-worth-less-and-yet-sampling-has-never-been-more-risky>, lydelse 2019-10-
01. 
202 Se avsnitt 3.3.5.1 i denna uppsats. 
203 Behr m.fl., s. 228. 
204 Schloss, Joseph G., Making Beats: The Art of Sample-Based Hip-Hop, Wesleyan University Press, 
Middletown, 2014, s. 101 ff. 
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I generaladvokatens förslag till avgörande diskuteras huruvida en slags de mi-
nimis-tröskel skulle kunna införas som en rimlig lösning för att träffa en rättvis 
balans mellan de olika intressena som är aktuella för sampling. I domstolspro-
cessen anfördes argument för att det går att urskilja en liknande lösning ur Info-
paq-avgörandet. Mer specifikt att utdrag som är så pass korta att de inte hotar 
rättighetshavarens ekonomiska intressen kan undantas från rättighetshavarens 
ensamrätt. 205 Denna lösning kan även återfinnas inom amerikansk rätt, där det 
exempelvis finns regler om ”fair use”, det vill säga så pass obetydliga exemplar-
framställningar att de anses falla utanför rättighetshavares ensamrätt.206 EU-
domstolen tog inte ställning till denna fråga, men generaladvokaten anförde att 
det är inkorrekt att försöka urskilja en de minimis-tröskel från Infopaq, samt att 
det inte går att jämföra Infopaq med Pelham lättvindigt eftersom de berör olika 
typer av verk, mer specifikt litterära och musikaliska verk. Att anföra ameri-
kansk rätt som jämförande exempel var även felaktigt enligt generaladvokaten 
eftersom dess stora skillnader jämfört med EU-rätten.207 Generaladvokaten 
konstaterade följaktligen att en de minimis-tröskel skulle, i likhet med vad som 
har anförts ovan om sedvänja, ge upphov till komplexa gränsdragningsproblem 
där en tröskel skulle behöva definieras. Exempelvis uppstår frågan huruvida en 
tröskel skulle vara kvantitativ eller kvalitativ.208 
 
Slutligen är det lätt att hamna i frågeställningen huruvida upphovsrätten borde 
vara mer i linje med dagens musikindustri. Det är troligtvis beroende av 
huruvida upphovsrättens ekonomiska eller ideella rättigheter anses vara priori-
terade. De största problemen med att ha ett system som går emot EU-
domstolens avgörande i Pelham, det vill säga att tillåta sampling till större grad, 
är dels att gränsdragningsproblem skulle uppstå för vilka samplingar som bör 
anses vara ”harmlösa” samt att det troligtvis skulle uppstå situationer där samp-
lingen strider mot rättighetshavares ideella rättigheter. 

                                                        
205 Generaladvokatens förslag till avgörande den 12.12.2018 i mål C-476/17, Pelham, p. 28, med 
hänvisning till EUD den 16.7.2009 i mål C-5/08, Infopaq. 
206 Generaladvokatens förslag till avgörande den 12.12.2018 i mål C-476/17, Pelham, p. 31. 
207 Generaladvokatens förslag till avgörande den 12.12.2018 i mål C-476/17, Pelham, p. 30-31. 
208 Generaladvokatens förslag till avgörande den 12.12.2018 i mål C-476/17, Pelham, p. 32. 
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5 Avslutande kommentarer 

Avslutningsvis innehåller detta kapitel en sammanfattande redogörelse för slut-
satserna som denna uppsats har resulterat i. Redogörelsen utgår främst från 
frågeställningarna i avsnitt 1.2. 
 
EU-domstolen slår fast i Pelham att sampling ska klassificeras som exemplar-
framställning enligt artikel 2 Infosoc-direktivet. Dessutom fastslås det att det 
inte spelar någon roll om det ljudavsnitt som samplas enbart omfattar ett fåtal 
sekunder utan samplingen är i sin natur en exemplarframställning såvida den 
inte har ändrats så att den inte är igenkännbar. För svensk rätt aktualiseras här 
både 46 § URL om närstående rättigheter för fonogramframställning och 2 § 
URL om exemplarframställning av musikaliska verk. Om ett musikaliskt verk 
har samplats kan dels upphovsmannen till verket hävda intrång, men även 
framställaren av ljudinspelningen av det musikaliska verket. Dessa skyddssub-
jekt är ofta samma individer, vilket exempelvis var situationen i Pelham.  
 
Den naturliga följdfrågan blir härmed hur bedömningen om igenkännbarhet 
bör genomföras, eftersom det är den återstående ”lucka” som finns kvar för 
musikskapare att sampla utan medgivande från en rättighetshavare. Här är det 
svårt att finna ett entydigt svar på frågan, men genom att studera prejudicerande 
domar från både EU-domstolen och Högsta domstolen går det att urskilja att 
en helhetsbedömning i varje enskilt fall bör genomföras. Denna helhetsbedöm-
ning bör reflektera den subjektiva uppfattning som kan delas av flertalet. Det 
blir således domstolars uppgift att, med hjälp av ett kollektivs subjektiva upp-
fattningar, bestämma huruvida en sampling är igenkännbar eller inte. 
 
En annan aspekt som har diskuterats i denna uppsats är huruvida slutsatsen att 
även ytterst korta samplingar utgör exemplarframställningar även kan appliceras 
på andra plagiatsituationer så som exempelvis melodistölder. Svaret på detta är 
nekande eftersom sampling utgör ett så pass specifikt intrång, att det i sin natur 
är en exemplarframställning om det är igenkännbart. En melodistöld å andra 
sidan, vilket flertalet rättsfall har visat, kräver en komplex analys av både origi-
nalverket och det påstått intrångsgörande verket där aspekter som rytm, tonar-
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ter, tempo och harmoni kan beaktas för att få en helhetsbild av verken. Därmed 
blir det viktigt att skilja åt situationer som innefattar sampling från andra ordi-
nära plagiatsituationer när ett eventuellt upphovsrättsligt intrång ska fastställas. 
 
Avgörandet i Pelham väcker även viktiga frågor om den intressebalans som upp-
står i kölvattnet av domen, nämligen rätten till immateriell egendom kontra 
friheten för konsten och yttrandefriheten. Till fördel för friheten för konsten 
finns det flera övertygande argument. Det främsta kan vara ifrågasättandet av 
hur stor ekonomisk skada sampling egentligen medför för den samplade upp-
hovsmannen. Dessutom finns det idag en stark global kultur av att sampla mu-
sik, varför upphovsrätten, i enlighet med Infosoc-direktivets mål, bör sträva 
efter att spegla den verkliga bilden av dagens musikindustri i det digitala sam-
hälle vi lever i. Att utforma ett undantag för sampling, i likhet med ”fair use” 
eller de minimis-undantag, är ett alternativ som möjligen skulle stå mer i paritet 
med den moderna musikindustrin. Däremot väcker det frågor om hur ett even-
tuellt undantag för sampling egentligen ska regleras, där de fåtalet anförda för-
slagen ger upphov till komplexa gränsdragningsproblem som lagtekniskt kan 
vara svåra att genomföra. Dessutom glömmer de ekonomiskt präglade argu-
menten i flera fall bort de minst lika viktiga ideella rättigheterna som är före-
nade med upphovsrätten. Därmed var det inte särskilt förvånande att EU-
domstolen dömde till rättighetshavarnas fördel i Pelham, även om de visade viss 
kompromissvilja i och med faktumet att de tillåter samplingar som inte är igen-
kännbara.  
 
Vad Pelham kommer att medföra konkret för musikindustrin är svårt att med 
säkerhet förutse. En trolig konsekvens är emellertid att musiker till större grad 
blir tvungna att antingen betala avtalslicenser för sitt musiksamplande eller 
ändra samplingarna till den grad att de inte är igenkännbara. Pelham är en bra 
början till att klargöra rättsläget för musiksampling, och denna uppsats har med 
Pelham som utgångspunkt utrett frågan vidare, och även problematiserat och 
analyserat de slutsatser som nås i EU-domstolens avgörande. Även om det är 
svårt att veta säkert pekar EU-domstolens avgörande i Pelham mot att det inte 
finns någon lägre gräns för när samplingar utgör intrång, utan kanske snarare 
att desto kortare ljudavsnitt som har samplats ju svårare blir de att känna igen. 
Härmed kommer framtida rättsfall troligtvis inte handla om huruvida sampling 
är tillåtet eller inte, utan snarare hur igenkännbarheten ska bedömas.  
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