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Sammanfattning 

Sättet som vi konsumerar TV på förändras och nya former av samtidig åter-

utsändning av TV-sändningar uppkommer därför. I och med att upphovsrättslig 

lagstiftning är allmänt skriven för att kunna tillämpas teknikneutralt uppstår 

ofta frågor kring hur dessa ska bedömas rättsligt. Uppsatsen behandlar fyra 

olika sekundära utnyttjanden av TV-sändningar och frågan om de utgör en ny 

överföring till allmänheten. Analysen utgår i huvudsak från praxis. 

Avgörande för frågan om en återutsändning kräver ett separat tillstånd 

från rättighetshavarna är i allmänhet om den anses ske till en ny publik. Med 

ny publik avses en publik som upphovsmannen inte tog hänsyn till när hen gav 

tillstånd till tillgängliggörandet. Den upphovsrättsliga regleringen syftar till en 

hög skyddsnivå för upphovsmän och begreppet överföring till allmänheten ska 

därför tolkas extensivt. Även begreppet ny publik lär därför få en ganska vid-

sträckt tolkning. 

Avseende traditionell återutsändning för mottagning i TV-apparater 

kan konstateras att domstolarna i de flesta fall ansett att det varit fråga om en 

ny publik och att ett separat tillstånd därför krävts. Bedömningen lär göras på 

samma sätt oavsett om det är ett programföretag, en kanalleverantör eller tredje 

man som vidtar återutsändningen. Separata tillstånd lär också krävas för sam-

tidig återutsändning till andra plattformar, t.ex. datorer och smartphones. I och 

med att allt fler tar emot TV-sändningar i mobila enheter har s.k. streaming fått 

stor betydelse. Även denna form av återutsändning lär kräva separat tillstånd 

från rättighetshavarna. Frågan om länkning utgör en överföring till allmänheten 

är omdiskuterad. Vissa menar att en länk endast är en hänvisning till redan 

tillgängligt material och därför inte kan anses utgöra någon överföring i vare 

sig faktisk eller rättslig mening. Andra menar att länkar som hänvisar direkt till 

skyddat material bör omfattas av ensamrätten. Vidare kan betydelsen av att 

länkningen innebär att en teknisk spärr kringgås diskuteras.  

Uppsatsen behandlar delvis frågor där rättsläget är mycket oklart och 

alla frågor får därför inte ett slutgiltigt svar. Förhoppningen är dock att ge en så 

klar och omfattande bild som möjligt av gällande rätt. 



Abstract 

The way we consume television is changing and new forms multi-channel 

broadcasting arise. As copyright law is meant to be applicable regardless of the 

technology used, it is often written in general terms. Whether these forms of 

rebroadcasts are to be considered as acts of communication to the public is 

often unclear until it is subject to legal proceedings. This essay deals with four 

different types of secondary broadcasts and whether they constitute a com-

munication to the public under copyright law. The analysis is mainly based on 

case law.  

The essential question is whether the rebroadcast is considered to be 

made to a new public, that is to say, to a public which was not taken into 

account by the authors of the protected works when they authorised their use 

by the communication to the original public. Copyright law aim for a high level 

of protection for authors, and the concept of communication to the public as 

well as new public should therefore be widely interpreted.   

Regarding traditional rebroadcasting to televisons, in most cases the 

courts held that it was made to a new public and that requires the authorisation 

of the right holders concerned. The assessment is likely to be made in the same 

way, whether it is a broadcaster, a distributor or a third party that initiates the 

rebroadcast. Furthermore, separate authorisation from the right holder is likely 

required for simultaneous rebroadcasting to other platforms, such as computers 

and smartphones. As an increasing part of the public watches video content on 

handheld screens etc., streaming media is of increased importance. This form 

of rebroadcasting is also likely to require authorisation from the right holders. 

The question of hyper- and/or inlinelinks as a communication to the public is 

subject to debate. Some argue that a link is merely a reference to material 

already made available to the public and that it can therefore not constitute 

communication of works, neither in a factual nor legal sense. Others argue that 

links that refer directly to protected works should fall within the scope of the 

authors exclusive rights. Furthermore, the importance of linking in order to 

circumvent a technological barrier that prevents some users from accessing the 

work is discussed.  



As the essay deals with questions that are new and, at least in some 

aspects, complex, not all questions will get a final answer. However, the inten-

tion is to provide as complete and comprehensive a picture as possible of app-

licable law. 

 



Innehållsförteckning 

1. Inledning ..................................................................................................2 

1.1 Bakgrund ............................................................................................2 

1.2 Syfte ...................................................................................................2 

1.3 Metod och material .............................................................................3 

1.4 Avgränsningar.....................................................................................3 

1.5 Disposition..........................................................................................4 

2 Upphovsrättens grunder..........................................................................5 

2.1 Allmänt...............................................................................................5 

2.2 Upphovsrättens objekt, subjekt och uppkomst.....................................5 

2.3 Ensamrättens innehåll .........................................................................7 

2.3.1 Överföring till allmänheten...........................................................7 

2.3.2 Ensamrätten i övrigt ...................................................................10 

2.4 Närstående rättigheter .......................................................................12 

2.6 Inskränkningar i upphovsrätten .........................................................13 

2.7 Kollektiv förvaltning och klarering av rättigheter ..............................14 

3. Sekundära utnyttjanden av TV-sändningar......................................... 16 

3.1 Allmänt.............................................................................................16 

3.2 Tillhandahållande i TV......................................................................16 

3.2.1 Program- eller kanalföretagens tillgängliggörande......................16 

3.2.2 Kanalleverantörernas tillgängliggörande.....................................17 

3.2.3 Tredje mans tillgängliggörande ..................................................23 

3.3 Tillhandahållande till olika plattformar .............................................24 

3.4 Streaming..........................................................................................26 

3.4.1 Programföretagens tjänster .........................................................26 

3.4.2 Streaming av tredje man.............................................................27 

3.5 Länkning...........................................................................................28 

3.5.1 Inledning....................................................................................28 

3.5.2 Begreppsbildning och distinktioner ............................................28 

3.5.2 Länkning som upphovsrättslig överföring till allmänheten..........30 

3.5.3 Rättighetshavarens underförstådda samtycke..............................34 

4. Avslutande reflektioner ......................................................................... 36 

Källförteckning............................................................................................ 38 



2 

1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

De senaste årens snabba teknikutveckling har gjort att sättet allmänheten 

konsumerar olika typer av upphovsrättsligt skyddat material har förändrats. 

TV-sändningar och andra verk når ut genom allt fler olika plattformar 

samtidigt som smartphones och surfplattor blir allt vanligare. Idag ser 72 % av 

användarna på TV eller video i sin mobiltelefon varje vecka. En av fyra 

personer tittar dessutom på material från flera videokällor samtidigt.1 Den 

svenska TV-marknaden beräknades omsätta 21 miljarder kronor år 2013.2  

De nya möjligheterna innebär att ett antal nya former av sekundära 

utnyttjanden av TV-sändningar har uppkommit och det är ofta oklart hur de ska 

bedömas rättsligt. Eftersom upphovsrätten är tänkt att vara teknikneutral och 

därför är relativt allmänt skriven uppstår ofta tolkningsfrågor. För 

rättighetshavarna är det av stor vikt att deras skyddade prestationer inte 

utnyttjas på ett sätt som de inte lämnat tillstånd till eller fått ersättning för. De 

som utnyttjar TV-sändningarna måste veta om utnyttjandet kräver tillstånd för 

att undgå att begå upphovsrättsintrång. Det är därför av stor vikt att frågorna 

besvaras. 

1.2 Syfte 

Den centrala frågeställningen för uppsatsen är om ett antal vanligt 

förekommande sekundära utnyttjanden av TV-sändningar utgör upphovs-

rättsligt relevanta förfoganden som kräver separata tillstånd från rättighets-

havarna. Syftet är att på ett så heltäckande sätt som möjligt redogöra för hur 

frågan ska bedömas i enlighet med gällande rätt. I och med att uppsatsen delvis 

berör relativt nya och komplexa typer av utnyttjanden, som t.ex. streaming och 

länkning, är rättsläget mycket oklart. Det är därför inte säkert att frågan får ett 

slutgiltigt svar i alla delar. Avsikten är dock att i samtliga delar presentera de 

faktorer som kan vara avgörande för bedömningen för att ge en så klar bild av 

rättsläget som möjligt.  

                                                
1 Ericsson ConsumerLab, TV & Media 2013 Study, s. 3 
2 Östlund, Madeleine, Mediavision: TV omsätter 21 miljarder, Dagens Media, 28 januari 2013, 
http://www.dagensmedia.se/nyheter/tv/article3626272.ece   
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1.3 Metod och material 

Under arbetet med uppsatsen har en traditionell rättsdogmatisk metod 

tillämpats. Utgångspunkten har varit en studie av lag, förarbeten, rättspraxis 

och doktrin.3 

Den upphovsrättsliga lagstiftningen är tänkt att vara teknikneutral och 

tillämplig på alla olika typer av verk och är därför allmänt skriven. En stor del 

av rättsutvecklingen får ske i praxis. Under senare tid har upphovsrätten 

dessutom varit föremål för viss harmonisering inom EU, varför framställningen 

till stor del bygger på rättsfall från EU-domstolen. Eftersom upphovsrätten är 

tänkt att tillämpas på samma sätt för alla olika typer av verk behandlas även 

rättsfall som gäller rätten till t.ex. musikverk och litterära verk. Den principiella 

utgångspunkten bör i allmänhet vara densamma för den ensamrätt som 

tillkommer framställare av TV-sändningar.  

1.4 Avgränsningar 

De rättsliga frågor som aktualiseras vid sekundära utnyttjanden av TV-

sändningar rör inte enbart upphovsrätten. Vid gränsöverskridande utnyttjanden 

måste hänsyn t.ex. tas till den fria rörligheten. Även marknadsrättsliga frågor 

om otillbörlig konkurrent kan aktualiseras. Detta behandlas endast i korthet. 

Det förutsätts vidare att TV-sändningarna erhåller skydd, antingen som 

upphovsrättsligt verk eller någon form av närstående rättighet. Återutsändning 

av TV-sändningar kan ske antingen samtidigt som primärsändningen eller i 

efterhand. Sändningar som sker vid ett senare tillfälle lär i princip alltid utgöra 

en ny överföring till allmänheten som kräver ett separat tillstånd. Uppsatsen 

behandlar därför enbart samtidiga och oförändrade återutsändningar. Vidare 

kommer frågan om var överföringen ska anses ske, och därigenom i vilket land 

och enligt vilket lands lag rättigheterna ska klareras, inte att behandlas. 

Slutligen behandlas inte heller de civil- och straffrättsliga åtgärder som kan 

vidtas mot den som genomför en överföring till allmänheten utan tillstånd.  

                                                
3 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 37 
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1.5 Disposition 

Uppsatsens inledande kapitel innehåller beskriver upphovsrättens grunder. Det 

innehåller en redogörelse för vad som skyddas av upphovsrätt, vem skyddet 

tillkommer och hur det uppstår samt upphovsrättens innehåll. Både de 

ekonomiska och de ideella ensamrätterna behandlas, med fokus på ensamrätten 

att överföra verk till allmänheten. Till sist behandlas kollektiv förvaltning av 

rättigheter. 

Därefter följer en analys av återutsändning i TV, i olika plattformar, 

genom streaming samt länkning och huruvida de utgör en ny överföring till 

allmänheten.  

Slutligen görs en avslutande diskussion kring frågeställningen. 
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2 Upphovsrättens grunder 

2.1 Allmänt 

I Sverige regleras upphovsrätten i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära 

och konstnärliga verk (URL). Lagstiftningen bygger dock till stor del på 

internationella konventioner, såsom Bernkonventionen, och på EU-direktiv. 

Det innebär att rättsutvecklingen sker inte bara genom svensk lagstiftning och 

praxis, utan hänsyn måste tas även till bl.a. EU-domstolens praxis. 

Rättsreglerna är tänkta att vara teknikneutrala, men i praktiken påverkas 

allmänhetens konsumtionsbeteende till stor del av teknikutvecklingen. Det 

innebär att rättutvecklingen ofta får ske i praxis. URL skyddar upphovsrättsliga 

verk och vissa till upphovsrätten närstående rättigheter. En upptagning av en 

TV-sändning kan ge upphov till flera olika typer av ensamrätter, t.ex. för 

upphovsmän, producenter och skådespelare. För att utnyttja en sådan 

upptagning krävs tillstånd från samtliga rättighetshavare. I praktiken kommer 

dessa troligen ofta ha överlåtit sin ensamrätt till ett bolag, som sedan ger 

tillstånd till utnyttjanden av sändningen. Upphovsrätten begränsas av både 

territorialitetsprincipen och nationalitetsprincipen. Det innebär att den bestäms 

av svensk rätt här i landet och att upphovsrätt enligt svensk rätt gäller för verk 

som svenska medborgare har skapat. Internationella åtaganden ställer krav på 

likabehandling och materiell reciprocitet, vilket innebär att utländska 

medborgare ska åtnjuta samma skydd som svenska medborgare. 

2.2 Upphovsrättens objekt, subjekt och uppkomst 

Upphovsrätten ger skydd för litterära och konstnärliga verk. I 1 § URL görs en 

uppräkning av olika typer av verk, bl.a. framställning i skrift, filmkonst och 

brukskonst. Uppräkningen är exemplifierande, då sista punkten omfattar ”verk 

som har uttryckts på annat sätt”. TV-sändningar lär ofta innehålla flera typer av 

verk, t.ex. både filmverk och musikaliska verk. Alla litterära eller konstnärliga 

alster skyddas dock inte av upphovsrätt, utan de måste uppnå viss nivå av 

självständighet och originalitet. I svenska förarbeten, praxis och doktrin har be-

greppen ”verkshöjd” och ”särprägel” använts. I praxis har ibland det s.k. 

dubbelskapandekriteriet använts som hjälpregel för att avgöra om ett alster 



6 

uppnår verkshöjd. Kriteriet utgår ifrån att verket ska ha en sådan personlig 

prägel att två personer oberoende av varandra inte skulle uttrycka dess innehåll 

på samma sätt. Denna ordning har dock kritiserats.4 EU-domstolen har uttalat 

att originalitetskravet ska ges en självständig och enhetlig tolkning inom 

gemenskapen.5 Kravet har därvid definierats som ”upphovsmannens egna 

originella skapelse”, vilket sedan utvecklats ytterligare i praxis.6 Originalitets-

kravet inrymmer även ett subjektivt nyhetskrav. Det innebär, till skillnad från 

nyhetskravet inom t.ex. patenträtten, att verket endast behöver vara nytt för 

upphovsmannen. Att någon annan självständigt skapat ett likadant verk har 

alltså ingen betydelse. Upphovsrätten är ett skydd mot efterbildning, inte ett 

idéskydd.  Det ställs inga krav på att verk ska uppnå viss konstnärlig kvalitet.  

Skyddet tillkommer enligt 1 § URL ”den som skapat ett [...] verk”, 

d.v.s. alltid en fysisk person. För det fall flera personer skapar ett verk till-

sammans, utan att deras insatser kan urskiljas som enskilda verk, tillkommer 

upphovsrätten dem gemensamt, 6 § URL. Samäganderätten innebär enligt 

förarbetena att samtliga dispositioner över upphovsrätten måste ske av alla 

upphovsmän gemensamt, bortsett från att varje enskild upphovsman ensam kan 

beivra intrång.7 Upphovsrätten kan sedan överlåtas till både fysiska och 

juridiska personer. Även upphovsrätt till framtida verk kan överlåtas, t.ex. 

sådana som skapas till följd av ett anställnings- eller uppdragsförhållande. En 

överlåtelse måste dock vara tydligt formulerad, särskilt i fråga om vilka 

befogenheter som tillkommer förvärvaren. Vid oklarheter kommer överlåtelse-

avtalet generellt att tolkas restriktivt, till upphovsmannens fördel.8 Avseende 

översättningar och bearbetningar av verk tillkommer upphovsrätten över-

sättaren respektive bearbetaren, 4 § URL. Denne får dock inte förfoga över 

upphovsrätten i strid med upphovsrätten till originalverket. 

Upphovsrätten uppstår formlöst. Enligt Bernkonventionen får 

konventionsstaterna inte införa några formaliakrav, såsom registrering eller 

inarbetning. Ett alster skyddas så snart det uppfyller originalitetskravet och 

därmed utgör ett verk. För det fall verket är ett resultat av en längre 

                                                
4 Olsson, s. 52 
5 Mål C-5/08 (Infopaq) 
6 Se t.ex. mål C-393/09 (BSA), mål C-145/10 (Painer) och mål C-604/10 (Dataco) 
7 Levin, s. 117 
8 Levin, s. 120 
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skapandeprocess kan upphovsrätt tillerkännas även t.ex. skisser och andra 

förlagor till verket, så länge dessa i sig uppfyller kraven för ett verk.9 

Upphovsrätten består till och med utgången av sjuttionde året efter upphovs-

mannens dödsår, 43 § URL. Finns flera upphovsmän består rätten till utgången 

av sjuttionde året efter den sist avlidne upphovsmannen. För filmverk res-

pektive musikaliska verk består rätten till utgången av den sist avlidne av vissa 

i lagtexten angivna upphovsmän. 

2.3 Ensamrättens innehåll 

2.3.1 Överföring till allmänheten 

Den för uppsatsen centrala delen av upphovsrätten är ensamrätten att 

tillgängliggöra ett verk genom överföring till allmänheten, 2 § 3 st. 1 p. URL. 

Sådan överföring sker när verket på trådlös eller trådbunden väg görs 

tillgängligt för allmänheten från en annan plats än den där allmänheten kan ta 

del av det, alltså distansöverföringar. Bestämmelsen omfattar även överföringar 

som innebär att enskilda kan få tillgång till verket on demand, d.v.s. från en 

plats och vid en tidpunkt som de själva väljer. Bestämmelsen är, liksom 

lagstiftningen i övrigt, tänkt att vara teknikneutral och ska tillämpas på alla 

typer av verk.10 Huruvida olika typer av förfoganden utgör överföringar i lag-

textens mening behandlas i kapitel 3 nedan. 

Upphovsrätten ger en ensamrätt att göra verket tillgängligt för 

allmänheten. Begreppet allmänheten får, i enlighet med allmänt språkbruk, 

förstås som en obestämd krets av personer. Bortsett från hjälpregeln i 2 § 4 st. 

URL som slår fast att även överföring till en sluten krets omfattas om den sker 

i förvärvsverksamhet (s.k. industrimusik) innehåller lagtexten ingen närmare 

definition. Begreppet har istället utvecklats i ett antal avgöranden från HD. 

Även om begreppet inte infördes i lagtexten förrän 2005 kan även äldre praxis 

beaktas i fråga om tolkning av ”allmänheten” och ”offentligt” i upphovsrättslig 

mening. I NJA 1967 s. 150 hade en dansförening använt musik vid sina till-

ställningar. Endast medlemmar hade rätt att närvara vid tillställningarna, men 

det ställdes inga särskilda krav för medlemskap och antalet medlemmar i 

                                                
9 Levin, s. 72 
10 Olsson, s. 90 
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föreningen var obegränsat. I och med att vem som helst på ett enkelt sätt kunde 

bli medlem i föreningen ansågs användningen ske inför en obegränsad krets 

och därmed utgöra ett offentligt framförande. I NJA 1980 s. 702 användes 

musik för att demonstrera en radio i en butik. HD slog fast att eftersom 

allmänheten hade tillgång till lokalen skedde användningen offentligt, även om 

endast ett fåtal personer hade lyssnat på musiken vid varje enskild tidpunkt. 

Det avgörande för huruvida en överföring sker till allmänheten är alltså inte hur 

många som faktiskt tagit del av verket, utan hur många som har möjlighet att ta 

del av det. Överföringar av mer privat natur, t.ex. inom ramen för ett e-mail 

eller till den närmaste kretsen av familj och vänner, faller däremot utanför 

begreppet.11 

Det kan finnas anledning att skilja på det första offentliggörandet av 

ett verk och därefter följande vidareöverföringar av detsamma. Dessa kallas 

ofta för primära respektive sekundära överföringar till allmänheten. Den 

sekundära överföringen kan äga rum samtidigt som primäröverföringen.12 I 

NJA 1980 s. 123 prövade HD frågan om vidareutsändning av musik till hotell-

rum. Primär- och sekundäröverföringarna skedde samtidigt och domstolen slog 

fast att de utgjorde två separata överföringar till allmänheten. Även EU-

domstolen har i SGAE-målet13 slagit fast att vidaresändning av verk till hotell-

rum utgör överföring till allmänheten under Infosoc-direktivet.14 NJA 1988 s. 

715 rörde istället frågan om vidaresändning där primäröverföringen, radio-

musik, spelades in för att sedan spelas upp både i patientrum och i personal-

utrymmen på en sluten psykiatrisk vårdanstalt. HD slog fast att tillstånd 

krävdes och ersättning skulle utgå både för inspelningen, som utgjorde exem-

plarframställning, och för uppspelningen, som utgjorde ett offentligt 

framförande.  

Vad gäller utnyttjande av TV-sändningar är denna skillnad av särskild 

ekonomisk vikt, då vidaresändningarna ofta utgör en stor del av det 

kommersiella utnyttjandet. Primärsändningen är den ursprungliga utsändningen 

till allmänheten. När denna är föremål för samtidig och oförändrad åter-

                                                
11 Olsson, Upphovsrättslagstiftningen, kommentaren till 2 § 3 st 1 p 
12 Levin, s. 155 
13 Mål C-306/05 
14 Rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa 
aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället 
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utsändning uppstår en vidaresändning om verket görs tillgängligt för en ny 

allmänhet. Det innebär i sin tur att vidaresändningen utgör en ny överföring till 

allmänheten som kräver ett nytt tillstånd från upphovsmannen. Vad som utgör 

en ny allmänhet regleras inte i lagtexten utan utvecklas i praxis. I och med 

Satellit- och kabeldirektivet15 och Infosoc-direktivet sker denna utveckling 

även i EU-domstolen. I SGAE-målet16 uttalades att det är fråga om en ny 

allmänhet när vidaresändningen sker till en annan allmänhet än den som avsågs 

med den ursprungliga sändningen (p. 40 i domen). Definitionen av ny publik 

har vidareutvecklats till att omfatta sändningar till en publik som 

upphovsmännen inte beaktade när de gav tillstånd till primärsändningen.17 

Begreppet har således fått en negativ definition och utgår ifrån vilka mottagare 

som rättighetshavarna inte beaktade när tillstånd gavs. 

Avseende vidaresändningar inom EU uppkommer även frågor om fri 

rörlighet för varor och tjänster, i och med att en inskränkning i möjligheten att 

vidaresända en primärsändning till vilken rättigheterna har klarerats innebär en 

inskränkning i den fria rörligheten för sådana tjänster. Denna fråga prövades av 

EU-domstolen i Premier League-målen18, där rättighetshavaren delat upp 

marknaderna inom EU och gett vissa utnyttjare av TV-sändningar territoriell 

exklusivitet. Domstolen uttalade att en inskränkning måste motiveras av 

tvingande skäl av allmänintresse, vara ändamålsenlig och proportionerlig. Att 

skyddet för immateriella rättigheter är ett sådant tvingande skäl framgick av 

tidigare praxis. Frågan var om inskränkningen gick utöver vad som var nöd-

vändigt. Proportionalitetsbedömningen utgick från rättighetshavarnas rätt att 

utnyttja verket kommersiellt och erhålla skälig ersättning för utnyttjanden. 

Domstolen slog fast att det inte finns något som hindrar att rättighetshavarna 

tar hänsyn till både den faktiska och den potentiella publiken när de lämnar 

tillstånd till primärsändningen. Att utnyttjaren mot en högre ersättning ges en 

exklusiv rätt att utnyttja verk inom ett visst territorium ansågs dock kunna leda 

                                                
15 Rådets direktiv 93/83/EEG av den 27 september 1993 om samordning av vissa bestämmelser 
om upphovsrätt och närstående rättigheter avseende satellitsändningar och vidaresändning via 
kabel 
16 Mål C-306/05 
17 Se bl.a. EU-domstolens dom i förenade målen C-431/09 och C-432/09 (Airfield), p. 76, och i 
förenade målen C-403/08 och C-429/08 (Premier League), p. 197 
18 Förenade målen C-403/08 och C-429/08 
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till konstgjorda prisskillnader och avskärmningar mellan de nationella mark-

naderna. Inskränkningen ansågs inte proportionerlig och var därför otillåten.  

2.3.2 Ensamrätten i övrigt 

Upphovsrättens innehåll definieras i 2-3 §§ URL. Den ekonomiska rätten 

regleras i 2 § och ger upphovsmannen en uteslutande rätt att förfoga över 

verket på vissa angivna sätt. Uppräkningen är i praktiken uttömmande och om-

fattar samtliga relevanta upphovsrättsliga förfoganden.19  

Exemplarframställningsrätten framgår av 2 § 2 st. URL. Den 

nuvarande formuleringen infördes i samband med implementeringen av 

Infosoc-direktivet. Bestämmelsen ger en mycket vidsträckt ensamrätt som 

omfattar varje direkt eller indirekt, tillfällig eller permanent framställning av 

exemplar av verket. Ensamrätten gäller för framställning av exemplar av verket 

både i ursprungligt och ändrat skick samt oberoende av hur många exemplar 

som framställs. Vidare gäller ensamrätten även för framställning av del av 

verk, så snart delen i sig har tillräcklig originalitet för att utgöra ett verk.20 EU-

domstolen har ansett att så är fallet om de element som återges ger uttryck för 

upphovsmannens egen intellektuella skapelse.21 

Rätten att göra verket tillgängligt för allmänheten regleras i 2 § 3 st. 

URL och omfattar, utöver överföring till allmänheten som behandlats under 

2.3.1 ovan, offentligt framförande, offentlig visning och spridning av verk. 

Med offentligt framförande avses situationer då verket görs tillgängligt på 

samma plats som den där allmänheten kan ta del av det. Ett framförande kan 

ske direkt, t.ex. genom att en pjäs eller ett musikstycke spelas upp live framför 

publik, eller indirekt med hjälp av ett tekniskt hjälpmedel, t.ex. genom att 

musik spelas upp genom en musikanläggning. Framförandet måste ske 

offentligt22 för att omfattas av ensamrätten. Offentlig visning innebär att ett 

verk görs tillgängligt på samma plats som den där allmänheten kan ta del av det 

utan tekniska hjälpmedel. Visningsrätten lär främst aktualiseras när bildkonst 

visas upp för allmänheten. Den begränsas till stor del i och med att ensamrätten 

                                                
19 Levin, s. 136 
20 Olsson, s. 82 ff. 
21 EU-domstolen dom i Infopaq-målet, p. 51 
22 Avseende offentlighetsbegreppet, se kapitel 2.3.1 
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konsumeras när verk överlåts, se vidare under 2.6 nedan.23 Spridningsrätten ger 

upphovsmannen en ensamrätt att sprida fysiska exemplar av verket, genom 

försäljning, uthyrning, utlåning eller liknande. Syftet med spridningen har 

ingen betydelse, inte heller hur många exemplar som sprids. Däremot omfattas 

enbart spridning till allmänheten, med vilket menas personer utanför den 

närmaste familje- eller vänkretsen. Spridningsrätten har framförallt betydelse i 

det att den ger upphovsmannen en rätt att bestämma över när verket för första 

gången ska ges ut.24 Även spridningsrätten inskränks till stor del av reglerna 

om konsumtion.   

Ett verk kan vara föremål för flera typer av upphovsrättsligt relevanta 

förfoganden samtidigt. De vanligaste lär vara att ett verk överförs till allmän-

heten och samtidigt är föremål för exemplarframställning, t.ex. vid ned-

laddning, eller att ett verk framförs offentligt och överförs till allmänheten, 

t.ex. när en livekonsert sänds ut i radio och TV.  

Den ideella rätten regleras i 3 § URL och kan sägas bestå av två delar. 

Upphovsmannen ges för det första en rätt att i enlighet med god sed anges när 

exemplar av ett verk framställs eller verket görs tillgängligt för allmänheten. 

Att namnangivelse ska ske enligt god sed innebär att det inte alltid krävs att 

anges. Så behöver t.ex. inte ske om musik spelas upp på en restaurang eller när 

det av praktiska skäl kan vara svårt att ange namnet på varje exemplar av ett 

verk. För det fall det finns ett stort antal upphovsmän kan det räcka med att 

ange namnet på dem som har stått för mer betydande insatser.25 För det andra 

får verket inte ändras eller användas på ett sätt som är kränkande för 

upphovsmannen, den s.k. respekträtten. Det innebär dels att ändringar inte får 

göras, vare sig i verket som sådant i samband med exemplarframställning eller 

tillgängliggörande av det eller i enskilda exemplar av verket, på ett sätt som 

kränker upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende. Om verket 

återges som en bearbetning eller som en annan verkstyp får upphovsmannen 

troligen tåla större ändringar än om verket återges som ett original. 

Respekträtten innebär vidare att verket inte får återges i sådan form eller 

sammanhang att det är kränkande för upphovsmannen. Det kan till exempel 

                                                
23 Levin, s. 141 
24 Olsson, s. 102 f. 
25 Olsson, s. 111  
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vara fråga om att verk används i pornografiska sammanhang. Bedömningen av 

om en ändring eller användning är kränkande eller inte ska i princip göras 

utifrån upphovsmannens synpunkt.26 

2.4 Närstående rättigheter 

Utöver upphovsrättsliga verk ger URL även skydd för s.k. närstående 

rättigheter. I 45-46 §§ URL ges skydd för de som framför och/eller framställer 

upphovsrättsligt skyddade verk. Utövande konstnärer, d.v.s. musiker, sångare, 

skådespelare, uppläsare, dirigenter och i vissa fall filmregissörer, tillerkänns 

viss ensamrätt vid framförande av litterära eller konstnärliga verk samt uttryck 

av folklore. Även framföranden av verk vars skyddstid löpt ut åtnjuter skydd. 

Bestämmelsen ger den utövande konstnären en ensamrätt att förfoga över 

framförandet genom att göra upptagning av det, att framställa exemplar av 

upptagningen och att göra framförandet eller upptagningen tillgängligt för 

allmänheten. Vidare har konstnären ett ideellt skydd motsvarande det som 

tillkommer upphovsmän.27 Producenter av upptagningar av ljud och rörliga 

bilder ges en ensamrätt att framställa exemplar av upptagningarna och att göra 

dem tillgängliga för allmänheten. Som producent anses den person som 

ansvarat för och anordnat upptagningen.28  

49-49 a §§ URL ger skydd för framställare av vissa typer av alster 

som inte uppfyller originalitetskravet och därför annars inte hade erhållit något 

skydd. Framställare av kataloger och andra typer sammanställningar av ett stort 

antal uppgifter eller som krävt en väsentlig investering ges en ensamrätt att 

framställa exemplar av dessa och göra dem tillgängliga för allmänheten. Det 

har ingen betydelse om sammanställningen gjorts i analog eller digital form. 

Fotografer ges en motsvarande ensamrätt. De tillerkänns även en ideell rätt i 

och med hänvisningen till 3 § URL. 

Ensamrätten gäller till utgången av det femtionde året från det att ett 

framförande gjordes eller från att en upptagning av det getts ut eller 

offentliggjorts (45 § URL), att en ljud- eller bildupptagning gjordes (46 § 

                                                
26 Olsson, s. 114 ff. 
27 Olsson, s. 270 f. 
28 Olsson, s. 277 
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URL) eller ett fotografi framställts (49 a § URL). Kataloger m.m. skyddas i 

femton år från det att arbetet framställdes (49 § URL). 

2.6 Inskränkningar i upphovsrätten 

Mot upphovsmannens intresse av att ensam kunna förfoga över sina verk står 

allmänna intressen av att kunna utnyttja dem. Dessa motiverar vissa 

inskränkningar i upphovsrätten, vilka regleras i 2 kap. URL. Det rör sig i 

huvudsak om tre olika typer av inskränkningar; sådana som ger möjlighet till 

fritt utnyttjande av verk, sådana som ger rätt till tvångslicens (d.v.s. ett visst ut-

nyttjande mot ersättning) och sådana som ger möjlighet till avtalslicens (vilket 

är en slags mellantyp).29  

I den första kategorin finns framförallt inskränkningar i exemplar-

framställningsrätten. En allmän förutsättning för att de ska vara tillämpliga är 

att verket är offentliggjort. De bestämmelser som lär ha störst betydelse är 

reglerna om tillfälliga exemplar respektive exemplar för privat bruk. En gene-

rell förutsättning för att exemplarframställningen ska vara tillåten är att den 

sker utifrån en laglig förlaga. Enligt 11 a § URL får vissa tillfälliga exemplar 

framställas. Undantaget är motiverat av att sådana exemplar framställs i stor 

utsträckning när verk görs tillgängliga på Internet eller med annan modern in-

formationsteknik, som annars inte hade kunnat fungera på ett effektivt sätt. 

Undantaget innehåller dock ett flertal förutsättningar som måste vara uppfyllda 

för att exemplarframställningen ska vara undantagen ensamrätten. Exemplaret 

måste vara en integrerad och väsentlig del i en teknisk process som syftar till 

utnyttjande av verket, exemplaret måste ha en flyktig eller underordnad karak-

tär och inte ha någon självständig ekonomisk betydelse. Exemplarframställ-

ningen måste syfta till att möjliggöra en överföring i ett nät mellan tredje parter 

(alltså av en tjänsteleverantör) eller till laglig användning.30 12 § URL ger var 

och en viss rätt att framställa några få exemplar av verk för privat bruk. Vissa 

verk får dock aldrig kopieras, t.ex. byggnadsverk eller datorprogram, och vissa 

verk får endast kopieras om det är användaren själv och inte någon utomstå-

ende som framställer exemplaren, t.ex. musikaliska verk och filmverk. Lag-

                                                
29 Levin, s. 193 
30 Olsson, s. 130 ff. 
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texten ger ingen närmare definition av vad som utgör privat bruk, utan detta får 

utvecklas i praxis. Generellt kan sägas att det gäller framställarens eget eller 

hens närmaste familj och vänners behov.31 22 § URL ger en möjlighet att fritt 

utnyttja verk i form av citat, under förutsättning att citatet sker i överensstäm-

melse med god sed och i den omfattning som ändamålet motiverar. 

Reglerna om tvångslicens återfinns i bl.a. 17-18 §§ URL och ger en 

rätt till utnyttjande mot ersättning för vissa särskilda ändamål eller verksam-

heter. Möjligheten till avtalslicens regleras i 3 a kap. URL. Avtalslicensen ger 

den som vill utnyttja verk en möjlighet att träffa avtal med en organisation som 

företräder flera svenska upphovsmän för att få rätt att utnyttja verk. Avtalet ger 

sedan en rätt att utnyttja verk av den typ och på det sätt som avtalats, även verk 

vars upphovsmän inte företräds av organisationen, s.k. avtalslicensverkan. 

Tidigare var möjligheten till avtalslicenser förebehållen vissa typer av 

verksamheter, men den 1 november 2013 infördes 42 h § URL om generell 

avtalslicens. Upphovsmannen har en möjlighet att meddela förbud mot 

användning av hens verk till organisationen, vilket får till följd att avtals-

licensverkan inte omfattar dessa. 

Till sist ska här nämnas konsumtionsreglerna i 19 och 20 §§ URL. 

Konsumtionen innebär att spridnings- och visningsrätten till viss del upphör i 

förhållande till exemplar som satts på marknaden med rättighetshavarens 

samtycke. Konsumtion inträder endast i förhållande till exemplar av verket, 

och aldrig i förhållande till verket som sådant. Reglerna om konsumtion gör det 

möjligt att t.ex. sälja vidare exemplar av verket, vilket annars hade krävt upp-

hovsmannens tillstånd.  

2.7 Kollektiv förvaltning och klarering av rättigheter 

De enskilda upphovsmännen har sällan möjlighet att fullt ut kunna tillvarata 

sina rättigheter. Det har därför uppkommit ett antal organisationer som 

förvaltar upphovsrättigheter. I och med avtalslicenserna har upphovsrätts-

organisationerna dessutom fått en viktig betydelse för både upphovsmän och 

enskilda som vill utnyttja verk. De olika organisationerna företräder i allmän-

het upphovsmän till en viss typ av verk. Vid utnyttjande av TV-sändningar är 

                                                
31 Olsson, s. 136 
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den viktigaste organisationen COPYSWEDE, en paraplyorganisation vars 

medlemsorganisationer företräder svenska upphovsmän och utövande 

konstnärer, som licensierar vidareanvändning av TV- och radioprogram i olika 

medier. Andra stora organisationer är STIM som företräder svenska kom-

positörer och SAMI som företräder svenska artister och musiker. 

Den som vill utnyttja ett verk kan träffa ett avtal med den relevanta 

organisationen. Avtalet innebär att utnyttjaren kan använda verken och erlägga 

ersättning till organisationen, som i sin tur fördelar ersättningen till 

upphovsmännen. Rättigheterna ska klareras så snart ett upphovsrättligt relevant 

förfogande sker i Sverige. Om inget avtal kan träffas med en organisation 

måste utnyttjaren inhämta tillstånd till användningen direkt från upphovs-

mannen.  
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3. Sekundära utnyttjanden av TV-sändningar 

3.1 Allmänt 

Kapitlet behandlar olika sekundära utnyttjanden av TV-sändningar 

och frågan om de utgör vidaresändningar som kräver separat tillstånd. För att 

det ska vara fråga om vidaresändningar krävs, vilket redogjorts för i 2.3.1 ovan, 

att det är fråga om en samtidig och oförändrad utsändning. I praktiken lär det 

främst röra en sekundär utsändning av en hel kanal, där samtliga sändningar 

återutsänds, och sekundära utsändningar av olika evenemang som sänds live av 

flera aktörer samtidigt.  

3.2 Tillhandahållande i TV 

3.2.1 Program- eller kanalföretagens tillgängliggörande 

En typ av användning av TV-sändningar är när program- eller kanalföretag, 

såsom TV4-gruppen eller SVT köper in TV-sändningar för att sända ut dem via 

sitt egna programutbud. I praktiken lär primärsändningen endast erbjudas till 

en aktör inom ett visst geografiskt område, för att på så sätt ge denne en sorts 

exklusivitet eftersom det förmodligen gör det möjligt att ta ut en högre 

ersättning. Rättighetshavaren eller den som tillhandahåller primärsändningen 

kan dock inte ställa upp villkor som garanterar att olika aktörer tillförsäkras 

territoriell exklusivitet inom EU, då en sådan ordning utgör en otillåten 

inskränkning i den fria rörligheten för varor och tjänster.32 Möjligen kan dock 

sådana villkor tillämpas gentemot programföretag som är verksamma utanför 

EU. I och med att sändningen i sådana fall görs tillgänglig inom ett nytt 

geografiskt territorium lär det ses som att den tillgängliggörs för en ny publik. 

EU-domstolen har visserligen uttalat att det inte finns något hinder mot att 

rättighetshavaren begär ersättning avseende den faktiska och potentiella 

publiken såväl i sändarmedlemsstaten som i alla andra medlemsstater där en 

satellitsändning kan tas emot.33 Uttalandet lär dock bara kunna tillämpas på 

situationer som omfattas av sändarlandsprincipen i satellit- och kabeldirektivet. 

Det motiveras av att sådana satellitsändningar endast anses ske i sändarlandet 

                                                
32 EU-domstolens dom i Premier League-målen, p. 114-117 
33 EU-domstolens dom i Premier League-målen, p. 112 
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och rättigheterna därför alltid ska klareras där. Det lär innebära att rättighets-

havaren endast har en avtalspart, den som skickar sändningen, och därför har 

en faktisk möjlighet att bestämma ersättningen med hänsyn till de olika 

potentiella marknaderna. För det fall vidaresändningen inte omfattas av sändar-

landsprincipen och det upphovsrättsligt relevanta förfogandet sker i skilda 

medlemsstater ska enligt territorialitetsprincipen vart lands upphovsrätt 

tillämpas på de förfoganden som sker där. Detta bör enligt min mening 

innebära att rättighetshavaren inte har någon faktisk möjlighet att ta hänsyn till 

samtliga dessa marknader när tillstånd till primärsändningen ges. Utnyttjandet 

utgör således i de allra flesta fall en vidaresändning och den som utnyttjar 

sändningen måste därför inhämta tillstånd från rättighetshavaren enligt den 

nationella upphovsrätten.  

Även i fall där den sekundära sändningen sker inom ett territorium där 

sändningen sänds ut av ett konkurrerande programföretag, och alltså redan var 

tillgänglig, lär utnyttjandet utgöra en vidaresändning. Eftersom de olika 

programföretagen förmodligen ofta når ut till olika publiker, t.ex. för att de har 

olika abonnenter, ingår i olika kanalpaket o.s.v., bör sändningen anses ske till 

en ny publik som rättighetshavaren inte tagit hänsyn till när hen gav tillstånd 

till primärsändningen. Återutsändning i TV utgör alltså i de allra flesta fall en 

vidaresändning som kräver rättighetshavarens tillstånd. 

3.2.2 Kanalleverantörernas tillgängliggörande 

Leverantörerna av olika kanalpaket utnyttjar sändningarna på ett annat sätt, i 

och med att de inte vidtar några egentliga åtgärder med dem. De har inte heller 

något inflytande över kanalerna eller sändningarna de innehåller. Istället 

utnyttjas kanalerna och därmed indirekt sändningarna på så sätt att leverantören 

tar emot kanaler och sedan erbjuder dem till allmänheten, antingen i olika 

paket, som fristående kanaler eller både och. Kanalerna sänds därefter ut till 

den del av allmänheten som valt att ta emot dem. Det krävs dock inte att en 

utnyttjare vidtar några faktiska åtgärder med sändningen för att åter-

utsändningen ska kunna utgöra en ny överföring till allmänheten. När det gäller 

frågan om huruvida vidarebefordringen av kanalerna utgör en del av primär-

sändningen eller en vidaresändning som kräver separat tillstånd hamnar fokus 
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delvis på den tekniska aspekten av överföringen. Det finns dock ingen 

möjlighet att i denna uppsats gå in i detalj på vad som sker med de tekniska 

signalerna i sändar- respektive mottagarlandet och vilken betydelse detta har 

vid bedömningen av om det sker ett nytt upphovsrättsligt relevant förfogande 

eller inte. Utgångspunkten blir därför i stort sett enbart rättslig med vissa mer 

övergripande tekniska hänsyn.  

Avseende satellit- och kabelsändningar inom EU gäller delvis 

särskilda regler, vilka motiverats bl.a. av att det annars vore i stort sett omöjligt 

att genomföra gränsöverskridande sändningar genom satellit eller kabel. Vid 

återutsändning via kabel berörs ett stort antal rättighetshavare i och med att det 

i princip alltid utgör vidaresändning av hela kanaler och dess programblock. I 

och med satellit- och kabeldirektivet löstes problematiken genom att 

rättighetshavare endast får meddela eller vägra tillstånd till återutsändning via 

en kollektiv organisation. Den svenska avtalslicensordningen anses uppfylla 

dessa krav.34 Det innebär att utnyttjaren får använda verken under förutsättning 

att ingen berörd rättighetshavare har meddelat förbud mot det.  

Vid satellitsändningar skickas sändningarna upp till en satellit, 

varifrån signaler sedan kan tas emot av mottagare världen över. Signalerna kan 

antingen tas emot direkt av allmänheten eller av en mellanhand, såsom t.ex. en 

kanalleverantör. Signalerna kan vara öppna eller krypterade. Vid satellit-

sändningar är frågan oftast inte huruvida tillstånd krävs, så är oftast fallet, utan 

snarare vilket lands upphovsrätt som ska tillämpas på sändningen och därmed i 

vilket land rättigheterna ska klareras. För att undvika de problem som uppstår 

vid en dubbel klarering infördes genom satellit- och kabeldirektivet sändar-

landsprincipen, som innebär att uppladdningen av signalen anses utgöra det 

upphovsrättsligt relevanta förfogandet och rättigheterna ska därför klareras 

enbart i det land varifrån denna sker. Någon tvångslicens får inte förekomma, 

vilket framgår av att sändningsrätten endast kan förvärvas genom avtal enligt 

art. 3.1. Avtalslicens är i allmänhet tillåten, med undantag för filmverk och 

sändningar som tas emot direkt av allmänheten.35 Sändarlandsprincipen är 

endast tillämplig på primärsändningar. Även sändningar som inte genomförs av 

sändarföretag kan dock ses som en del av primärsändningen om de uppfyller 

                                                
34 Levin, s. 158 
35 Levin, s. 159 
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samtliga rekvisit i art. 1.2 a och c. I korthet krävs att återutsändningen sker 

genom att signalerna förs in under sändarföretagets kontroll och ansvar, att de 

förs in i en oavbruten överföringskedja där signalerna är avsedda för mottag-

ning av allmänheten och att utrustning för avkodning tillhandahålls av sändar-

företaget eller med dess samtycke.  

I Airfield-målen36 prövade EU-domstolen dels om två olika upplägg 

för sändningar utgjorde en enda överföring till allmänheten, dels om det i så 

fall innebar att tillstånd inte krävdes från rättighetshavarna. Airfield tillhanda-

höll TV via satellit till allmänheten i form av olika kanalpaket. Sändningarna 

kunde ses med hjälp av en satellitdekoder. För att kunna tillhandahålla kanal-

paketen hade Airfield ingått avtal med Canal Digitaal, som dels tillhandahöll 

tekniska tjänster såsom sändning, kryptering och dataöverföring och dels hyrde 

ut kapacitet på en satellit. Airfield hade också ingått avtal med olika 

sändarföretag vars kanaler ingick i kanalpaketen. Sändningarna i kanalpaketen 

sändes vidare antingen direkt eller indirekt. Vid de direkta sändningarna 

krypterade sändarföretagen själva signalerna och skickade dem direkt till all-

mänheten genom den satellitkapacitet som Airfield innehade. Airfields och 

Canal Digitaals ingrepp i sändningen bestod enbart i att tillhandahålla sändar-

företagen den kodnyckel som krävdes för att konsumenterna skulle kunna 

avkoda sändningarna. Vid de indirekta sändningarna skickade sändarföretagen 

de programbärande signalerna till Canal Digitaal, antingen via marksändningar 

eller via krypterade satellitsändningar. Marksändningarna togs emot, kryp-

terades och skickades till satelliten. Satellitsändningarna togs emot, avkodades 

om så krävdes, krypterades om och skickades tillbaka till satelliten. Allmän-

heten kunde sedan ta emot och avkoda sändningarna genom ett avkodningskort 

som de tillhandahölls av Airfield. Upphovsrättsorganisationerna SABAM och 

Agicoa begärde att Airfield skulle inhämta tillstånd från upphovsmännen.  

Domstolen konstaterade till en början att sändarföretagen sände prog-

rammen i fråga även utanför Airfields kanalpaket, t.ex. via marksänd TV. 

Satellitsändningarna utvidgade dock mottagarkretsen. Sändarföretaget hade 

rättighetshavarnas tillstånd att överföra verken via satellit. Airfield eller Canal 

Digitaal hade inget sådant tillstånd. Sedan prövades frågan om de direkta och 

                                                
36 Förenade målen C-431/09 och C-432/09 (Airfield) 
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indirekta sändningarna utgjorde en enda överföring till allmänheten eller två 

separata överföringar. Vid de direkta sändningarna förde sändarföretaget in 

signalerna i överföringskedjan och hade således kontroll och ansvar för denna 

handling. Även vid de indirekta sändningarna ansågs sändarföretaget ha kon-

troll och ansvar, eftersom de tillhandahöll Canal Digitaal signalerna och gav 

bolaget befogenhet att föra in dem i överföringskedjan. De ingrepp som 

Airfield och Canal Digitaal vidtog med sändningarna, avseende direkta sänd-

ningar att tillhandahålla avkodningsnycklar och avseende indirekta sändningar 

att ta emot signaler, eventuellt avkoda dem, kryptera dem på nytt och sända 

dem vidare, utgjorde inte avbrott i överföringskedjan. Sändningssätten utgjorde 

därför slutna kommunikationssystem. Signalerna var avsedda för mottagning 

av allmänheten. Domstolen ansåg inte att det framgick att avkodnings-

utrustningen inte tillhandahölls med sändarföretagens samtycke. Sändningarna 

ansågs därför utgöra en odelbar överföring enligt art. 1.2 a och c i satellit- och 

kabeldirektivet. Domstolen påpekade dock att det inte innebär att leverantören 

av satellitpaket inte kan behöva inhämta tillstånd för ingreppen.  

Även vid ingrepp i en odelbar överföring krävs tillstånd från rättig-

hetshavaren om ingreppet innebär att verket tillgängliggörs för en ny publik, 

undantaget om ingreppet endast består i att tillhandahålla de fysiska förut-

sättningarna för överföringen. Abonnemanget hos Airfield innebar att personer 

som fanns inom upptagningsområdet för sändarföretagens utsändning men som 

inte tidigare kunnat ta emot sändningen, nu kunde ta emot och avkoda den. 

Airfield ansågs tillhandahålla en självständig tjänst, där användaren betalade 

ersättning för tillgång till skyddade verk. I och med att sändningar från olika 

sändarföretag sattes samman tillhandahölls en ny produkt. Den krets som hade 

tillgång till sändningarna utvidgades därmed och de gjordes därför tillgängliga 

för en ny publik. För att undvika en ordning med dubbel rättighetsklarering kan 

dock rättighetshavarens tillstånd till sändarföretagen omfatta även en över-

föring till allmänheten via en viss distributör.  

Kritik kan riktas mot att domen innebär en negativt bestämd definition 

av vad som utgör en ny publik (den del av allmänheten som rättighetshavarna 

inte tog hänsyn till när de gav det första tillståndet), vilket kan skapa en viss 

osäkerhet. Negativt bestämda begrepp förekommer dock på diverse ställen 

inom olika rättsområden och vållar oftast inga större tillämpningsproblem.  
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I Norge bedömdes en liknande situation på ett annat sätt.37 

Kabelleverantören RiksTV ingick avtal med både norska och engelska sändar-

företag, som levererade sina sändningar till RiksTV via kabel. Dessa 

sändningar skedde i slutna system och kunde inte tas emot av allmänheten. 

Sändningarna paketerades, kodades och distribuerades ut till den del av allmän-

heten som var abonnenter hos RiksTV. Upphovsrättsorganisationen Norwaco 

hävdade att ingreppet utgjorde en vidaresändning och att RiksTV därför var 

skyldiga att klarera rättigheterna till även de engelska sändningarna i Norge. 

Eftersom varken sändarföretagens eller RiksTV:s sändningar skedde via satellit 

kunde inte sändarlandsprincipen som den slås fast i satellit- och kabeldirektivet 

tillämpas. RiksTV ansåg att sändningarna var en del av primärsändningen och 

inte en vidaresändning. Därmed var sändarlandsprincipen tillämplig, och efter-

som primärsändningen skedde i England skulle rättigheterna klareras där och i 

enlighet med engelsk rätt.  

Tingsretten konstaterade inledningsvis att primärsändningar ska 

klareras av sändarföretaget. Dessa kan ske via både marknät och satellit samt 

på flera olika plattformar samtidigt. Domstolen ansåg att situationen skiljde sig 

från den i Airfield-målen eftersom den ansåg att återutsändningarna i de fallen 

varken hade initierats av sändarföretagen eller skett som ett led i dess 

utnyttjande av verken. Eftersom de signaler som RiksTV tog emot inte tidigare 

var tillgängliggjorda för allmänheten ansågs återutsändningen av dem utgöra 

en primärsändning och inte en vidaresändning. Avseende de engelska 

sändningarna ansåg domstolen att frågan huruvida de var att bedöma som 

primärsändningar eller vidaresändning skulle avgöras enligt engelsk rätt i 

enlighet med sändarlandsprincipen. Rättigheterna skulle därför klareras i 

England. 

Kritik kan riktas mot Norwaco-domen i flera avseenden. För det första 

kan argumenteras för att situationen inte skiljer sig från den i Airfield-målen i 

sådan utsträckning att de principer som där slagits fast inte ska tillämpas i 

förevarande fall. Tingsretten hänvisar till att den första sändningen från 

sändarföretagen inte var avsedd för allmänheten och att den därför inte utgör en 

primärsändning som därefter kan vara föremål för vidaresändning. Även i 

                                                
37 Oslo tingretts dom i sak 10-172932TVI-OTIR/04, Rikstv AS mot Norwaco 
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Airfield-målen var dock i vart fall vissa av primärsändningarna kodade på 

sådant sätt att de inte kunde mottas av allmänheten. Vidare menade EU-

domstolen även i Airfield-målen att ingreppen inte var sådana att de två 

sändningarna utgjorde två separata överföringar till allmänheten, utan en enda 

odelbar överföring. Trots detta ansågs ingreppen medföra ett krav på tillstånd 

från rättighetshavarna. Oslo tingsrett för ingen särskild diskussion om vilken 

betydelse RiksTV:s ingrepp i sändningarna kan ha för kravet på tillstånd, utan 

konstaterar endast att återutsändningen ska anses utgöra en primärsändning och 

att Airfield-domen därför inte har någon avgörande betydelse. Vidare kan 

kritik riktas mot att domstolen tillämpar sändarlandsprincipen trots att 

sändningarna i förevarande fall inte uppfyller de kriterier som ställs i lagtexten 

eftersom det inte var fråga om sändningar via satellit, utan återutsändningen 

skedde i det digitala marknätet. Sändarlandsprincipen är ett undantag från 

huvudregeln som ska möjliggöra gränsöverskridande TV-sändningar via 

satellit. Principen finns till för att kunna avgöra var en sändning via satellit 

sker, eftersom satelliten skickar ut signaler som i princip kan tas emot var som 

helst och det i praktiken annars skulle vara omöjligt att sända upphovsrättsliga 

verk via satellit. Direktivet kan troligen inte tillämpas på en utländsk sändning 

som tas emot av en professionell aktör för återutsändning till allmänheten.38 

Om undantaget skulle kunna tillämpas även på gränsöverskridande sändningar 

som sker även på andra sätt än via satellit, kan kritik riktas mot att domstolen 

inte gjort en mer ingående prövning av huruvida undantaget är tillämpligt och i 

sådant fall vilka konsekvenser det får än vad som redovisats i Norwaco-domen. 

Det bör noteras att domen avgjorts av en underrätt och har överklagats.  

Frågan om hur kanalleverantörernas återutsändning ska bedömas är 

alltså inte helt klar. Infosoc-direktivet syftar till att införa en hög skyddsnivå, 

vilket enligt min mening talar för att kanalleverantörernas ingrepp bör bedömas 

som en återutsändning till en ny publik i enlighet med Airfield-domen och att 

det därmed kräver ett separat tillstånd.  

                                                
38 Rosén, s. 143 
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 3.2.3 Tredje mans tillgängliggörande 

De situationer där tredje man gör TV-sändningar tillgängliga för allmänheten i 

TV lär i praktiken oftast utgöras av situationer där sändningar återutsänds inom 

ramen för en kommersiell verksamhet. Ett par sådana fall har avgjorts i praxis. 

I SGAE-målet återutsändes bl.a. TV-sändningar till TV-apparater placerade i 

hotellrum. Den centrala frågan var vad som omfattas av begreppet allmänheten 

i Infosoc-direktivet. EU-domstolen prövade inledningsvis frågan om allmän-

heten kan bestå i personer som tar del av ett verk vid olika tidpunkt eller om 

det krävs att de tar del av verket samtidigt. Domstolen konstaterade att be-

greppet överföring till allmänheten ska ges en vidträckt tolkning för att uppnå 

den höga skyddsnivå som direktivet syftar till. Vid den helhetsbedömning som 

ska göras ska hänsyn dels tas inte bara till antalet rumsgäster utan även till 

personer som har en TV-apparat i en närhet, dels till den omständigheten att 

rumsgästerna ofta efterträder varandra med korta tidsintervaller. Detta med-

förde i detta fall att rumsgästerna och andra som vistades på hotellet ansågs 

utgöra en sådan ny allmänhet som avses i direktivet. Det hade ingen betydelse 

huruvida gästerna faktiskt hade tagit del av verken. Domstolen fann sedan att 

hotellrums privata karaktär inte innebar att återutsändningen inte utgjorde en 

överföring till allmänheten. En ordning där överföringar som sker i utrymmen 

av privat karaktär innebär att tillstånd från rättighetshavaren inte krävs ansågs 

urholka upphovsrätten.  

I Premier League-målen tecknade enskilda personer utländska TV-

abonnemang som sedan användes inom ramen för pubverksamhet. Domstolen 

erinrade om att begreppet ”överföring till allmänheten” ska tolkas vidsträckt 

och i ljuset av Bernkonventionen. De i målen aktuella situationerna ansågs 

jämförbara med den återutsändning till hotellrum som det var fråga om i 

SGAE-målet. Vidare ansågs det faktum att abonnemang som var avsedda för 

privat bruk användes för kommersiellt bruk inom ramen för en verksamhet 

innebära att det var fråga om en ny publik. Slutligen påpekades att det inte 

saknar betydelse att överföringen hade ett vinstsyfte, då den utnyttjades för att 

öka antalet kunder i pubarna och därmed deras ekonomiska resultat. EU-

domstolen konstaterade således att det var fråga om en överföring till all-
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mänheten som krävde rättighetshavarens tillstånd. Även i SCF-domen39, som 

rörde en tandläkares utsändning av fonogram i sin praktik, uttalade sig EU-

domstolen av betydelsen av ett vinstsyfte. Där ansågs att det faktum att 

användningen inte hade något vinstsyfte gjorde att det inte var fråga om 

återgivning för allmänheten. Domen rörde visserligen tolkningen av direktivet 

om uthyrnings- och utlåningsrättigheter40, men samma bedömning lär göras 

även vid tolkning av andra direktiv på upphovsrättens område. Att EU-

domstolen börjat tillmäta frågan om vinstsyfte betydelse vid bedömningen av 

om ett förfogande utgör ett tillgängliggörande för allmänheten är ett nytt 

synsätt i förhållande till tidigare praxis. 

En annan tänkbar situation är att TV-sändningar används för att 

demonstrera TV-apparater i butik. En liknande situation avgjordes i NJA 1986 

s. 702, där det dock var fråga om användning av musik för demonstration av 

radioapparater och den vid tidpunkten tillämpliga bestämmelsen om offentligt 

framförande. Varken det faktum att utnyttjandet endast skedde för att demon-

strera radioapparater eller att endast ett fåtal personer faktiskt hade tagit del av 

verken hade någon betydelse. Utnyttjandet ansågs ändå utgöra ett offentligt 

framförande. Samma principer skulle förmodligen tillämpas vid utnyttjande av 

TV-sändningar då upphovsrätten ska vara teknikneutral och tillämpas lika för 

olika typer av verk. 

Tredje mans tillhandahållande av traditionella TV-utsändningar, att tas 

emot i TV-apparater, anses alltså i allmänhet utgöra en vidaresändning som 

kräver ett separat tillstånd. 

3.3 Tillhandahållande till olika plattformar 

I och med att upphovsrätten ska tillämpas teknikneutralt bör det inte ha någon 

betydelse till vilken plattform en vidaresändning sker. Den som klarerat 

rättigheterna för vidaresändning av ett verk bör kunna genomföra den såväl till 

TV som till mobila enheter (datorer, smartphones och surfplattor). Frågan om 

en återutsändning utgör en vidaresändning som kräver tillstånd bör avgöras på 

                                                
39 C-135/10 
40 Rådets direktiv 92/100/EEG av den 19 november 1992 om uthyrnings- och 
utlåningsrättigheter och vissa upphovsrätten närstående rättigheter inom det immaterialrättsliga 
området 
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samma sätt oavsett till vilken plattform den sker. Det finns dock viss oklarhet 

när det gäller frågan om tillstånd att vidaresända verk till TV även omfattar 

vidaresändning till mobila enheter och vice versa. I detta avsnitt behandlas 

sändningar som sker samtidigt till både TV och mobila enheter. Återutsändning 

av utländska sändningar enbart genom strömmande media via internet eller 

mobilapplikationer, s.k. streaming, behandlas nedan under 3.4. 

TV Catch Up-domen41 gällde tredje mans återutsändning av 

markbundna TV-sändningar via en streamingtjänst på internet. Genom domen 

slog EU-domstolen fast att varje sändning eller vidaresändning av ett verk 

genom användning av särskild teknik i princip utgör en överföring som ska 

tillåtas individuellt av upphovsmannen. Det innebar att begreppet ny publik 

inte hade någon betydelse i det här fallet. I och med att det var fråga om tredje 

mans återutsändning kan det diskuteras om samma sak gäller för 

programföretagens egna samtidiga tillhandahållande till olika plattformar. EU-

domstolen har inte fäst någon särskild vikt vid att återutsändningen skedde av 

tredje man, vilket kan anses tala för att även programbolagens utsändningar 

kräver separata tillstånd.  

För det fall EU-domstolens uttalande i TV Catch Up-domen inte ska 

tillämpas på situationer där samma aktör återutsänder TV-sändningar i flera 

plattformar lär frågan avgöras utifrån begreppet ny publik. Rättighets-

klareringen av kanaler eller sändningar som kan tas emot av allmänheten utan 

abonnemang ska omfatta både den faktiska och den potentiella publiken. 

Eftersom merparten av allmänheten har möjlighet att ta emot sändningar i både 

TV och mobila enheter kan argumenteras för att denna mottagarkrets bör tas 

med i beräkningen vid det första tillståndet. De som är potentiella mottagare av 

sändningen till mobila enheter är även potentiella mottagare av sändningen till 

TV och vice versa. Argument kan föras fram för att detsamma ska gälla för 

kanaler och sändningar som kräver att mottagaren tecknar ett abonnemang. 

Abonnemangen hos programföretagen, oftast via en kanalleverantör, kan ge 

dels en rätt att ta emot sändningarna i TV, dels en rätt att ta emot samma 

sändningar i dator, surfplatta eller smartphone genom internettjänster och app-

likationer (play-tjänster). I allmänhet ger till exempel ett abonnemang på 

                                                
41 C-607/11 
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kanalpaket från Viasat en rätt att utan extra kostnad använda tjänsten Viaplay 

och abonnemang på kanalpaket från C More en rätt att använda C More Play, 

även om det inte gäller för samtliga kanalleverantörer. Även avseende dessa 

kan således den faktiska och potentiella publiken för TV och mobila enheter 

sägas vara densamma. Användare som inte har tillgång till sändningarna 

genom abonnemang hos en kanalleverantör kan ofta teckna abonnemang enbart 

avseende programföretagens play-tjänster.42 Det innebär att sändningarna till 

mobila enheter blir tillgängliga för ett större antal personer än de som har 

tillgång till TV-sändningarna. Detta kan anses utgöra ett argument för att de 

abonnenter som endast utnyttjar play-tjänsterna utgör en del av allmänheten 

som rättighetshavarna inte tagit hänsyn till vid tillståndet och därför utgör en 

ny publik.  

Argument skulle alltså kunna föras fram för att återutsändning till den 

del av allmänheten som har abonnemang även för mottagande av sändningarna 

via TV inte utgör vidaresändning, medan återutsändning till mottagare som har 

abonnemang enbart för mottagande av sändningarna på mobila enheter utgör 

en vidaresändning som kräver nytt tillstånd från rättighetshavarna. Huruvida en 

sådan ordning är lämplig eller praktisk genomförbar kan dock diskuteras.  

3.4 Streaming 

3.4.1 Programföretagens tjänster 

Programföretagen erbjuder, vilket berörts ovan, ofta en tjänst där användaren 

kan ta emot TV-sändningar på internet, s.k. streamingtjänster. Tjänsten 

innehåller i allmänhet dels sändningar som samtidigt sänds i TV, avseende 

vilka frågan om vidaresändning i olika plattformar har diskuterats ovan under 

3.3, och dels om sändningar som enbart sänds genom streamingtjänsterna.   

Frågan om återutsändningar som enbart sker genom program-

företagens internettjänster innebär en vidaresändning som kräver 

rättighetshavarens tillstånd lär avgöras på samma sätt som vid återutsändning i 

                                                
42 Vissa play-tjänster för mobila enheter ger vidare en möjlighet att se program från 
betalkanaler, såsom TV3 och Kanal 5, utan abonnemang eller extra kostnad. Innehållet i dessa 
tjänster omfattar i allmänhet inte vidaresändning som sker samtidigt som utsändningen till TV. 
Tjänsten ger istället en möjlighet att ta del av verken vid en senare tidpunkt som användaren 
själv väljer (on demand). Denna återutsändning faller således utanför ramen för denna uppsats. 
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TV. Utifrån TV Catch Up-domen får det dock betydelse vilken teknik som 

används, och en sändning som tas emot via t.ex. satellit eller kabel för 

utsändning i TV, som sedan sänds via en streamingtjänst, lär därför kräva 

separat tillstånd. Vidare är sändningarna på streamingtjänsterna ofta 

geografiskt begränsade. I praktiken lär det oftast vara fråga om sändningar som 

inte lagligen kan tas emot på något annat sätt än genom programföretagens 

streamingtjänst inom det geografiska område som tjänsten är riktad till. 

Streamingtjänsten ger också möjlighet att konsumera TV-sändningar på ett 

annat sätt, t.ex. kan användaren till på flera sändningar samtidigt. Detta talar 

enligt min mening för att rättighetshavarens tillstånd för vidaresändning krävs 

även om det avgörande är om sändningen sker till en ny publik och inte vilken 

teknik som används. 

3.4.2 Streaming av tredje man 

Streaming förekommer också i form av tjänster eller enskilda streams som 

tillhandahålls av tredje man. Att tillhandahållandet av en markbunden TV-

sändning via streaming utgör en separat överföring till allmänheten har som 

berörts ovan klargjorts i TV Catch Up-domen. Det hade ingen betydelse att 

användarna endast fick tillgång till TV-sändningar som de redan hade rätt att se 

inom det geografiska område som de befann sig i. Tjänsten kunde också tek-

niskt kontrollera att användaren befann sig inom det aktuella området. Det 

ansågs inte heller ha betydelse att tjänsten hade ett vinstsyfte. Avgörande var 

att sändningarna skedde genom olika tekniska förfaranden.  

Det förekommer dock även att tredje man återutsänder streamade 

sändningar genom en ny stream. Detta kan t.ex. ske genom att tredje man tar 

emot en TV-sändning i sin dator och sedan sätter upp en s.k. stream där det 

som syns på tredje mans datorskärm sänds ut som en ”ny” sändning. I 

praktiken lär det inte sällan vara fråga om att tredje man kringgår tekniska 

spärrar, antingen sådana som kräver att användaren betalar för att få tillgång till 

sändningen eller sådana som begränsar antalet mottagare, t.ex. till ett visst 

geografiskt område. I och med att det då inte är fråga om tillhandahållande 

genom olika tekniker lär den princip som slagits fast genom TV Catch Up-

domen inte vara tillämplig. Enligt min mening lär det faktum att en teknisk 
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spärr kringgås tala för att det ska anses utgöra en överföring till en ny publik. 

Rättighetshavaren har förmodligen lämnat tillstånd med beaktande av 

begränsningarna, särskilt om det är fråga om att vissa användare hindras från 

att ta emot sändningen. Om de undantagits från den faktiska och potentiella 

publiken bör en återutsändning till dessa anses ske till en ny publik och därmed 

kräva ett separat tillstånd.  

Om det istället är fråga om återutsändning av en stream som redan 

finns allmänt tillgänglig på internet kan argumenteras för att det inte utgör 

någon vidaresändning. Samtliga potentiella mottagare av den sekundära 

streamen är också potentiella mottagare av den primära streamen. En del av de 

argument som kan anföras för att länkning inte ska utgöra en överföring till 

allmänheten, t.ex. att de underlättar för användaren att hitta visst material 

snarare än att tillgängliggöra det på nytt, kan eventuellt appliceras även på 

sådana sekundära streams från kravet på separat tillstånd. I praktiken lär sådana 

streams dock ha begränsad betydelse.  

3.5 Länkning 

3.5.1 Inledning 

Avseende länkning förefaller en uppdelning av olika aktörers utnyttjande av 

TV-sändningar i form av länkning mindre lämplig. Frågan om länkning som 

upphovsrättsligt relevant förfogande är omdiskuterad och fokus ligger därför 

på om länkning överhuvudtaget faller under begreppet överföring till allmän-

heten. Till sist diskuteras frågan om rättighetshavaren ska anses lämnat ett 

underförstått samtycke till länkning. Det rör egentligen inte direkt frågan om 

utnyttjandet utgör en överföring till allmänheten och faller således delvis 

utanför ämnet för denna uppsats. Eftersom det oftast diskuteras i samband med 

länkningsproblematiken bör frågan inte utelämnas helt.  

3.5.2 Begreppsbildning och distinktioner 

Länkar är standardiserade adressangivelser som kan användas för att hänvisa 

en användare direkt till visst material som finns tillgängligt på internet. 

Hänvisningen kan ske på flera olika sätt, vilket har gett upphov till ett flertal 
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olika begrepp och distinktioner, dels avseende hur länken presenteras för 

användaren och dels avseende vilken typ av målsida användaren hänvisas till. 

Standardspråket för kodning av webbsidor är HTML. HTML stödjer 

två typer av länkar, hypertextlänkar och s.k. inline-länkar. En hypertextlänk 

presenteras i text, ofta markerat med t.ex. fetstil, understrykning eller en annan 

färg i förhållande till resterande textinnehåll på hemsidan. När användaren 

klickar på länken förflyttas hen till den hemsida som länken hänvisar till. En 

inline-länk presenterar istället materialet som är målet för länken (målfilen), 

ofta en bild eller video, som integrerad på hemsidan. Webbläsaren kommer 

generellt att automatiskt ladda hem målfilen tillsammans med hemsidans 

övriga innehåll och presentera den som en del av sidan.43  

Avseende hypertextlänkar används ibland ytterligare uppdelningar. En 

förekommande gränsdragning är mellan referenslänkar och djuplänkar. En 

referenslänk hänvisar användaren till ingångssidan på en annan webbplats, t.ex. 

förstasidan på en nyhetssida. En djuplänk hänvisar användaren direkt till en 

viss underliggande sida på en annan webbplats, t.ex. en viss artikel på samma 

nyhetssida. Lämpligheten av en sådan distinktion vid bedömningen av om 

länken utgör en överföring till allmänheten kan diskuteras. Den kan eventuellt 

användas som argument för att det inte sker en överföring om verket i fråga 

finns flera klick bort även efter det att användaren klickat på länken, eller vid 

bedömningen av om rättighetshavaren får anses ha lämnat ett underförstått 

samtycke till att verket tillgängliggörs genom att det placerats på internet. En 

annan gränsdragning är mellan förflyttande och integrerande länkar. Med för-

flyttande länkar avses länkar där det tydligt framgår att användaren hänvisas 

till material som finns på en annan hemsida än den på vilken länken finns. Vid 

integrerade länkar presenteras istället målfilen såsom integrerad på den 

hemsidan på vilken länken finns. 44 De olika definitionerna används inte helt 

konsekvent. Att använda olika distinktioner utan en förklaring av vad som 

åsyftas bör därför undvikas och en beskrivning av de faktiska 

omständigheterna bör göras i samband med att en viss typ av länk benämns på 

ett visst sätt.  

                                                
43 Westman, s. 803 f.  
44 Westman, s. 808 
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3.5.2 Länkning som upphovsrättslig överföring till allmänheten 

I och med att länkar utgör en hänvisning till verk som redan finns tillgängliga 

på internet kan det diskuteras om länkningen innebär en faktisk överföring av 

verk. I allmänhet innebär inte skapandet av länken att ett nytt exemplar fram-

ställs eller att den som tillhandahåller länken faktiskt vidtar några åtgärder med 

verket, mer än att hänvisa ytterligare användare till det. Frågan om vem som 

överför verket till mottagaren, den som skapat länken eller enbart den som lagt 

ut filen på internet, kan ha betydelse för vem som ska ansvara för tillhanda-

hållandet. Det lär inte finnas något hinder mot att länkning anses utgöra en 

överföring till allmänheten i rättslig mening, även om man kommer fram till att 

någon faktisk överföring inte sker.45 En första förutsättning för att en länkning 

ska falla inom rättighetshavarens ensamrätt, som kan förefalla självklar, är 

dock att länken är riktad till allmänheten. Det innebär att länkar som 

tillhandahålls i kommunikation mellan två personer eller i slutna konver-

sationer mellan ett fåtal personer faller utanför ensamrätten. 

I det s.k. MP3-målet46 var frågan om länkning till musikfiler utgjorde 

intrång i den ensamrätt som tillkommer utövande konstnärer och producenter. 

HD diskuterade gränsdragningen mellan de vid tidpunkten för domen olika 

formerna av tillgängliggörande för allmänheten och konstaterade att tillhanda-

hållandet av en länk var att hänföra till offentligt framförande. Eftersom 

offentligt framförande var undantagen från utövande konstnärers respektive 

producenters ensamrätt kunde tillgängliggörandet inte utgöra intrång. Huruvida 

HD genom domen ska anses ha tagit ställning till att djuplänkning innebar ett 

offentligt framförande har diskuterats. I bl.a. förarbeten och kommentaren till 

URL samt i underrättspraxis förekommer en sådan uppfattning, medan 

författare i den nordiska doktrinen har uttryckt motsatt uppfattning. Det kan 

också diskuteras om avgörandet är begränsat till länkning till olovligt till-

gängliggjorda filer, eller till musikverk och eventuellt filmverk. Länkning till 

hemsidor som enbart innehåller text och bild skulle i sådant fall bedömas 

annorlunda med hänsyn till att olika verkstyper ger upphov till olika 

intressen.47  

                                                
45 Westman, s. 802 
46 NJA 2000 s. 292 
47 Westman, s. 810 f. 
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Frågan huruvida tillhandahållandet av en hypertextlänk innebär en 

överföring till allmänheten är för närvarande föremål för prövning i två 

svenska mål. I båda dessa har förhandsavgörande från EU-domstolen begärts 

avseende tolkningen av begreppet överföring till allmänheten under Infosoc-

direktivet. Retriever-målet48 gäller ett antal artiklar som skrivits av ett antal 

olika journalister. Artiklarna hade publicerats dels i en tidnings pappers-

upplaga, dels på tidningens webbplats. Retriever tillhandahöll allmänheten en 

sök- och bevakningstjänst där användaren kunde söka efter artiklar samt 

bevaka vissa sökord varpå artiklar som innehåller dessa presenteras i en lista. I 

båda fallen presenterades resultaten i form av klickbara länkar. Om användaren 

klickade på länken öppnades artikeln i ett nytt webbfönster och användaren 

förflyttades till den hemsida där artikeln funnits publicerad. Upphovsmännen 

väckte talan och yrkade att Retriever skulle utge ersättning, eftersom länk-

ningen innebar en överföring till allmänheten. Tingsrätten diskuterade till en 

början betydelsen av om länkarna hänvisat till lovligt eller olovligt till-

gängliggjorda verk. Det konstaterades att om man anser att en rättighetshavare 

som placerar verk på internet ger en underförstådd licens till andra att länka till 

den adress där verket finns, kan en sådan länkning inte utgöra något 

upphovsrättsintrång. Däremot kan länkning till ett olovligt publicerat verk 

utgöra intrång. Tingsrätten prövade vidare om länkning alls innebär en över-

föring till allmänheten. Diskussionen fördes kring djuplänkning och referens-

länkning, men begreppen förefaller ha använts snarare för att göra en 

distinktion mellan förflyttande länkar (i domen benämnda referenslänkar) och 

integrerande länkar (i domen djuplänkar). Tingsrätten ansåg att en lämplig 

ordning är att anse att i vart fall förflyttande länkar, vilket det var fråga om i 

målet, inte ska anses utgöra en överföring till allmänheten.49 Rättighetshavarna 

hade således inte rätt till någon ersättning.  

C More-målet50 gäller länkning till livesändningar av två 

ishockeymatcher. C More hade rätt att sända matcherna genom sin streaming-

tjänst på internet. Användaren kunde gå in på C Mores hemsida och klicka sig 

                                                
48 Svea hovrätts mål T-5923-10, EU-domstolens mål C-466/12 
49 Tingsrätten konstaterade även att referenslänkning inte skulle anses utgöra ett 
upphovsrättsligt relevant förfogande enligt upphovsrättslagens tidigare lydelse avseende två 
förfoganden som skedde före genomförandet av Infosoc-direktivet. 
50 HD:s mål B-3510-11, EU-domstolens mål C-279/13 
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vidare till den aktuella matchen. Efter att ha registrerat sig, godkänt villkor för 

mottagande av sändningen och betalat viss ersättning fick användaren tillgång 

till en länk till den aktuella matchen. Sändningens specifika webbadress var 

inte synlig för användaren. En privatperson lade sedan ut hypertextlänkar med 

adressen till två ishockeymatcher på en hemsida för vilken han ansvarade. De 

användare som klickade på länkarna kunde titta på matcherna utan att behöva 

ingå avtal med eller erlägga ersättning till C More. Det rörde sig alltså om 

djuplänkning, eftersom användaren skickades direkt till en specifik sida på C 

Mores webbplats. Länkningen innebar också att en teknisk begränsningsåtgärd 

kringgicks. Hovrätten prövade till en början om ishockeysändningarna åtnjöt 

upphovsrättsligt skydd och kom fram till att så inte var fallet. Däremot ansågs 

reprissekvenserna i matcherna skyddade som närstående rättigheter och endast 

C More hade därmed rätt att sända dessa. Hovrätten prövade sedan frågan om 

länkningen utgjorde ett upphovsrättsligt förfogande och ansåg att HD i MP3-

målet konstaterat att djuplänkning utgjorde ett offentligt framförande, vilket 

efter genomförandet av Infosoc-direktivet skulle bedömas som en överföring 

till allmänheten. Hovrätten ansåg dock att det var av underordnad betydelse om 

länkarna utgjorde djup- eller referenslänkar. Utgångspunkten för bedömningen 

skulle istället vara vilken effekt länken haft. I och med att användaren genom 

att klicka på länken omedelbart fått sändningarna strömmade till sin dator 

bedömdes tillhandahållandet av länken som ett självständigt förfogande och en 

ny överföring. I och med att hemsidan var tillgänglig för envar gjordes 

överföringen till allmänheten och den gjorde därför intrång i C Mores ensam-

rätt.  

Svea hovrätt respektive HD har ställt i stort sett samma tolknings-

frågor till EU-domstolen i de båda målen: om överföring till allmänheten 

omfattar åtgärden att tillhandahålla en klickbar länk, om det har någon 

betydelse på vilket sätt länkningen görs, om det spelar någon roll om tillgäng-

ligheten på verket är begränsad och om medlemsstaterna får ge en mer 

omfattande ensamrätt genom att låta begreppet överföring till allmänheten 

omfatta fler förfoganden än de som följer av artikel 3 i Infosoc-direktivet. 

Ingen av EU-domstolens domar har i skrivande stund meddelats. 

I anledning av Retriever-målet har European Copyright Society (ECS)  

avgett ett yttrande över de till EU-domstolen ställda tolkningsfrågorna. ECS 
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menar att länkning inte utgör ett tillgängliggörande för allmänheten och anför 

tre grunder för detta. I första hand anförs att en länk endast är en adress-

angivelse till var användaren kan komma åt ett verk som förutsätter en 

ytterligare handling från användaren. Någon överföring av innehåll sker inte, 

vilket anses vara en förutsättning för att det ska kunna utgöra ett tillgäng-

liggörande. I andra hand anförs att även om det ska anses ske en överföring så 

är det inte en överföring av ett verk, vilket stöds av bl.a. att verket kan tas bort 

från internet utan att länken som sådan påverkas. Om länkning ska anses utgöra 

en överföring till allmänheten skulle tillstånd från samtliga rättighetshavare 

vars verk finns på målsidan krävas. Då uppkommer även frågan om ansvar för 

länkning i flera led och huruvida även tillstånd måste inhämtas från rättighets-

havare vars material länkas till från målsidan. ECS menar att ett sådant synsätt 

får absurda konsekvenser. Vidare ska en länk inte anses vara en teknisk 

förutsättning som ger åtkomst till verk som annars hade varit oåtkomliga. I 

tredje hand anförs att även om länkning utgör en överföring av ett verk så sker 

den inte till en ny publik. Vid denna bedömning ska hänsyn tas till rättighets-

havarens förväntningar på mottagarkretsen och huruvida allmänheten hade 

kunnat komma åt verket även utan länken. I och med att rättighetshavaren 

måste vara medveten om att material som placeras på internet blir allmänt 

tillgängligt och kan hittas med flera olika sökverktyg måste hen förstå att det 

kan kommas åt av envar. Länken kommer alltså inte att utvidga vare sig den 

faktiska eller presumtiva mottagarkretsen. ECS anför vidare att det inte har 

någon betydelse om länken hänvisar till ett verk där åtkomsten begränsats eller 

om det är fråga om integrerande eller förflyttande länkar.51  

Även ALAI har yttrat sig angående länkning som upphovsrättsligt 

relevant förfogande och diskuterar ett antal olika gränsdragningar vilka anses 

vara av varierande betydelse. ALAI anför att det som är av betydelse för vad 

som ska utgöra ett tillgängliggörande för allmänheten inte är hur tillgänglig-

görandet sker, utan att en enskild persons direkta eller indirekta handling har 

som effekt att allmänheten adresseras, oberoende av vilket verktyg som an-

vänts, och att detta har direkt bäring på ett skyddat verk eller en skyddad 

prestation. Länkar som enbart hänvisar till en webbsida från vilken användaren 

                                                
51 European Copyright Society, Opinion on The Reference to the CJEU in Case C-466/12 
Svensson, 15 februari 2013 
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kan ta del av ett verk omfattas enligt ALAI inte av ensamrätten. Länkar som 

gör visst skyddat material tillgängligt, t.ex. genom att hänvisa till verkets 

specifika internetadress, anses däremot omfattas. Distinktionen mellan för-

flyttande och integrerande länkar, eventuella tekniska begränsningar och frågan 

om målfilen är laglig eller olaglig anses sakna betydelse.52  

Frågan om huruvida länkning innebär en överföring till allmänheten 

och vilka faktorer som i sådant fall har betydelse för bedömningen är således 

omdiskuterad och ett antal olika synsätt förekommer i förarbeten, praxis och 

doktrin (både nationell och internationell). Flera författare och organisationer 

menar att länkning inte ska utgöra en överföring till allmänheten. Domstolarna 

lär dock inte helt kunna bortse från att Infosoc-direktivet syftar till att ge en 

hög skyddsnivå och länkning till vissa typer av verk, förmodligen framförallt 

musik- och filmverk, kan vara av stor ekonomisk betydelse för rättighets-

havarna. Så lär framförallt vara fallet om länkningen innebär att en teknisk 

begränsningsåtgärd, t.ex. en betalvägg, kringgås. Att dessa frågor adresseras av 

EU-domstolens i Retriever- och C More-målen kommer med all säkerhet få 

stor betydelse för den fortsatta rättsutvecklingen.  

3.5.3 Rättighetshavarens underförstådda samtycke 

För det fall länkning ska anses utgöra överföring till allmänheten har en 

ordning som innebär att rättighetshavaren ska anses ha lämnat ett underförstått 

samtycke eller en underförstådd licens i och med att verk görs tillgängliga på 

internet diskuterats.53 Mot en sådan ordning talar att upphovsrättsliga avtal 

generellt ska tolkas restriktivt till upphovsmannens förmån, när det råder 

tveksamhet kring vilkar rättigheter som upplåtits genom avtalet (den s.k. 

specifikationsprincipen). Med hänsyn till detta förefaller det olämpligt att läsa 

in ett underförstått samtycke till vidaresändning av verk enbart av att de 

placerats på internet. Vidare lär generella undantag i ensamrätten endast kunna 

göras i lag.54 I C More-målet hävdade den tilltalade att rättighetshavarna gett 

ett underförstått samtycke till länkningen i och med att sändningarna varit fritt 

                                                
52 ALAI, Report and Opinion on the making available and communication to the public in the 
internet environment – focus on linking techniques on the Internet, 16 september 2013 
53 Se t.ex. Westman, s. 820, och Rosén, s. 165 f. 
54 ALAI, Report and Opinion on the making available and communication to the public in the 
internet environment – focus on linking techniques on the Internet, 16 september 2013 
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tillgängliga på internet. Hovrätten ansåg dock att materialet inte hade varit helt 

oskyddat i och med att det skyddades av en s.k. betalvägg som kringgicks 

genom länkningen. Införande av betalväggen talade snarare emot att ett 

samtycke skulle föreligga och den tilltalade kunde inte undgå ansvar på denna 

grund. Hovrätten gjorde inga principiella uttalanden kring en ordning med 

underförstått samtycke som sådant, utan den konstaterade endast att något 

samtycke inte kunde anses föreligga. 
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4. Avslutande reflektioner 

Immaterialrätten är ett av de rättsområden som påverkas mest av 

digitaliseringen och den snabba teknikutvecklingen. Nya situationer där verk 

utnyttjas, lagligen eller inte, uppstår ständigt. Det innebär att lagstiftningen i 

princip aldrig kommer att hinna med och risken är stor att nya lagar, om de 

överhuvudtaget instiftas, inte får den tänkta genomslagskraften eftersom de 

avviker från den allmänna rättsuppfattningen. En parallell kan göras till illegal 

nedladdning som trots att det är förbjudet i lag i princip anses vara socialt 

accepterat bland framförallt ungdomar. Det innebär att praxis till stor del får 

utgöra den primära rättskällan på området.  

En analys av begreppet överföring till allmänheten utgår därför 

oundvikligen från praxis. I och med att begreppet är harmoniserat på EU-nivå 

har uppsatsen till stora delar baserats på praxis från EU-domstolen. Utifrån 

praxis kan man konstatera att EU-domstolen värnar om att upprätthålla den 

höga skyddsnivå som Infosoc-direktivet syftar. Begreppet överföring till all-

mänheten ska därför tolkas vidsträckt. Detta märks enligt min mening till 

exempel i Airfield-domen, där EU-domstolen först konstaterar att det är fråga 

om en enda sändning för att sedan slå fast att tillstånd ändå kan krävas för vissa 

ingrepp i sändningen. Jag anser därför att flera av de sekundära utnyttjanden 

som behandlats i uppsatsen lär vara att bedöma som en ny överföring till 

allmänheten som kräver ett separat tillstånd från rättighetshavaren. 

Även om upphovsrätten är tänkt att tillämpas på samma sätt avseende 

samtliga verkstyper kan man diskutera om olika intressen väger lika tungt för 

alla slags verk. Det lär också föreligga skillnader i hur vi konsumerar olika 

typer av verk, t.ex. kan återutsändning av ett livesänt evenemang på internet 

vara av mycket stor ekonomisk betydelse medan överföring av en bild på ett 

känt konstverk inte lär inverka på verkets ekonomiska värde på samma sätt. 

Detta kan motivera skillnader i hur begreppet ska tolkas i förhållande till de 

olika verkstyperna.  

Slutligen bör noteras att denna uppsats endast berör frågan om ett 

upphovsrättsligt relevant förfogande sker. Däremot behandlas inte den 

principiellt mycket viktiga frågan om var det sker. Detta är av stor betydelse 

för rättighetsklareringen, inte minst eftersom TV-sändningar ofta är gräns-
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överskridande, och förhoppningsvis dröjer det inte alltför länge tills även den 

frågan får ett svar. 
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SA, mål C-306/05, REG 2006 s. I-11519 

Infopaq International A/S mot Danske Dagblades Forening, mål C-5/08, REG 

2009 s. I-06569 

Football Association Premier League Ltd m.fl. mot QC Leisure m.fl. och Karen 

Murphy mot Media Protection Services Ltd, förenade målen C-403/08 och 

C-429/08, REU 2011 s. I-09083 

Bezpe!nostní softwarová asociace - Svaz softwarové ochrany mot Ministerstvo 

kultury, mål C-393/09, REU 2010 s. I-13971 

Airfield NV och Canal Digitaal BV mot Belgische Vereniging van Auteurs, 

Componisten en Uitgevers CVBA (Sabam) och Airfield NV mot Agicoa 

Belgium BVBA, förenade målen C-431/09 och C-432/09, REU 2011 s. I-

09363 

Società Consortile Fonografici (SCF) mot Marco Del Corso, mål C-135/10, 

dom den 1 mars 2012, REU 2012 s. I-0000 

Painer mot Standard VerlagsGmbH m.fl., mål C-145/10, dom den 1 december 

2011, REU 2011 s. I-0000 

Football Dataco Ltf m.fl. mot Yahoo Limited m.fl., mål C-604/10, dom den 1 

mars 2012, REU 2012 s. I-0000 
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ITV Broadcasting Ltf m.fl. mot TV Catch Up Ltd., mål C-607/11, dom den 7 

mars 2013, REU 2013 s. I-0000 

Nils Svensson m.fl. mot Retriever Sverige AB, mål C-466/12, begäran om 

förhandsavgörande framställd den 18 oktober 2012 

C More Entertainment AB mot Linus Sandberg, mål C-279/13, begäran om 

förhandsavgörande framställd den 22 maj 2013 
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