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Sammanfattning 

 

Då massdigitaliseringen av arkiv och samlingar i de för allmänheten 

tillgängliga institutioner sker som ett led i en europeisk 

gemenskapsrättslig strävan efter att skapa en digital plattform för att på 

så sätt ta del av kulturarvet, är tanken att EUROPAPARLAMENTETS 

OCH RÅDETS DIREKTIV 2012/28/EU av den 25 oktober 2012 om viss 

tillåten användning av anonyma verk ska underlätta i fråga om 

tillgängliggörande av herrelösa verk. Dock omfattas inte herrelösa verk 

i foträttsligt hänseende. Med utgångspunkt taget i detta direktiv, aktuell 

tillämplig lagstiftning på området samt genom utblick i några särskilt 

utvalda rättsordningar, närmare bestämt USA och Kanada, har en 

komparativ studie vidtagits för att på så vis erhålla ökad förståelse kring 

hur denna fråga hanteras i ett vidare perspektiv, inte minst tanke på att 

inget i praktiken förändras i samband med implementering av Dir. 

2012/28/EU. Situationen som sådan är onöjaktig då herrelösa verk som 

fotografi sedermera inte omfattas av de nya reglerna, som är ska 

underlätta för tillgängliggörande av herrelösa verk, och behöver därför 

belysas närmare. Uppsatsen syftar således till att ta reda på hur tillämplig 

lagstiftning inom området förhåller sig till herrelösa verk som fotografi 

och genom ett komparativt inslag söka nå en ökad förståelse för 

situationen som helhet. Därmed inte sagt att alla frågor får ett slutgiltigt 

svar, men förhoppningen är att ge en så klar bild av rättsläget som möjligt. 

 

 

 

 

 

                    



3 

 

                    Terminologi 

BK Bernkonventionen för skydd av konstnärliga och 

litterära verk (1886) 

EU Europeiska unionen 

Infosoc-direktivet Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG 

 av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa 

 aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i 

 informationssamhället 

NIR Nordiskt Immateriellt Rättsskydd 

Prop. Regeringens proposition   

SOU Statens Offentliga Utredningar 

TRIPs-avtalet  Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual 

Property Rights 

U.S.C.A           The Copyright Act of 1976 

USA                 United States of America (Amerika) 

URL                 Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och 

konstnärliga verk 

WCT                World Copyright Treaty 

WIPO      World Intellectual Property Organization / 

Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten 

WTO                World Trade Organization 
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1.   Inledning 

 

1.1   Bakgrund 

 

Då digitaliseringen numer är en integrerad del av samhällsstrukturen och 

de facto ingår som ett led i att bevara och främja Europas kulturarv, har 

frågan om herrelösa verk hamnat i centrum för diskussion om hur 

tillgängliggörande ska ske, så att verken kommer allmänheten till del 

samtidigt som upphovsmannens status inte kränks. Genom 

massdigitalisering av de samlingar som finns tillgängliga i arkiv och 

bibliotek, utbildningsanstalter och museer samt arkiv, institutioner för 

film- eller ljudarvet och radio- och televisionsföretag i allmänhetens 

tjänst ska denna målsättning efter att skapa ett europeiskt digitalt arkiv 

förverkligas. Strävan efter att skapa gemensamma digitala plattformar är 

av stor betydelse, inte minst på grund av att bibliotekens samlingar ökar 

i värde då massdigitalisering av tryckta produkter kan ske med hjälp av 

ny teknik som i sin tur leder till att efterforskning och indexering 

förenklas. Allmänheten, forskare och akademiker får ökade möjligheter 

att tillgå information genom denna struktur.1Frågan är dock komplex och 

till synes inte helt tillfredsställande, inte minst vad gäller herrelösa verk 

som fotografi. Med utgångspunkt i detta och en överskådlig genomsyn 

av hur frågan hanteras internationellt, i vissa utvalda länder, ges en 

deskriptiv redogörelse i följande kapitel för hur situationen på området 

ser ut. 

 

1.2   Syfte 

 

I samband med genomförande av ändring av Lag (1960:729) om 

                                                 
1 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2012/28/EU av den 25 oktober 2012 om viss tillåten 

användning av anonyma verk, L 299/5, 27.10.1202, http://www.government.se/content/1/c6/22/64/57/737293b5.pdf., 

2014-02-15. 

http://www.government.se/content/1/c6/22/64/57/737293b5.pdf
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upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk och förestående 

ikraftträdande av EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS 

DIREKTIV 2012/28/EU av den 25 oktober 2012 om viss tillåten 

användning av anonyma verk, förefaller det intressant att närmare belysa 

dess rättsliga struktur, tydliggöra skillnader i förhållande till herrelösa 

verk som fotografi samt vidta en jämförelse med viss utländsk 

lagstiftning som är av intresse för att på ett sätt för att analysera rättsläget. 

Uppsatsen syftar således till att analysera rättsläget avseende herrelösa 

verk som fotografi då dessa inte omfattas av Dir. 2012/28/EU2 och ska 

därmed klargöra för en läsare, som är bevandrad inom det juridiska 

området, vad som gäller. De frågeställningar som för uppsatsen är av 

intresse överlag, är hur digitalisering och tillgängliggörande av 

fotografiska verk ska gå till, huruvuda det är möjligt, vilka problem detta 

föranleder. Dessutom förekommer ett komparativt inslag där 

amerikansk- och kanadensisk lagstiftning får tjäna som exempel för att 

belysa skillnader. I analysen följer en diskussion om huruvida rådande 

rättsläge kan anses vara tillfredsställande, inte minst genom en utblick i 

olika länders lagstiftning och en jämförelse däremellan, vilket kan bringa 

viss klarhet av rättsläget.  

 

1.3   Metod och material 

Rent generellt kan nämnas att det inte finns en allmänt vedertagen 

definition av begreppet juridisk metod, så det kan ifrågasättas om det är 

överhuvudtaget är befogat att prata om en särskild juridisk metod, då en 

jurist kan sägas använda sig av ett flertal metoder, exempelvis såväl 

rättsdogmatisk- som rättsvetenskaplig metod. 3 Emellertid är en 

gemensam ståndpunkt att juridisk metod är en metod för juridisk 

problemlösning och rättstillämpning. 

 

Uppsatsen kommer att skrivas genom ett begagnande av både 

                                                 
2 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2012/28/EU av den 25 oktober 2012 om viss tillåten 

användning av anonyma verk (Hädanefter kallat  ”Dir. 2012/28/EU”). 
3
 Strömholm, S, Rätt, rättskällor och rättstillämpning, s. 411. 
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rättsvetenskaplig metod såväl som komparativ metod4 och riktar sig till 

en läsare som är relativt bevandrad inom området för immaterialrätt. 

 

En tillämpning av en traditionell rättsvetenskaplig metod inbegriper en 

studie av lag, förarbeten, rättspraxis och doktrin. 5 Dock medför 

harmoniseringen av EU-rätten att rättskällan förarbeten får ge vika till 

förmån för ett direktivs preambel, dvs. nationella bestämmelser ska 

tolkas mot bakgrund av ett direktivs ordalydelse och syfte så att 

direktivets resultat uppnås.6 

 

En studie med ett komparativt inslag ska äga rum, inte minst med 

anledning av den tekniska utvecklingen på området och dessutom kastas 

ett annat ljus över den nationella lagstiftningen vid en jämförelse med 

andra länders rätt, inte minst på grund av det internationella utbytet, som 

kan tänkas föranleda en tillnärmning i rätten, eller i vart fall leda till en 

gemensam känsla för en tillnärmning av rätten.7 

 

Som utgångspunkt, för att det ska vara fråga om en komparativ studie, 

företas specifika komparativa reflektioner avseende själva essensen av 

uppsatsen. Således ska ske, genom att beskriva de delar som för 

uppsatsen är av relevans. Genom att redogöra för respektive rättsordning, 

land för land, avseende det som för uppsatsen är av intresse, så ges en 

illustration över dess struktur för att därefter övergå i en kritisk 

jämförande granskning och en avslutande reflektion.8   

 

1.4   Disposition 

 

                                                 
4 Då en komparativ studie ska bedrivas avseende tre separata rättsordningar, ska som utgångspunkt vara att inte 

översätta principer och begrepp för att på så sätt undvika att sammanblanda svensk och utländsk rätt. 

5 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 37. 

6 Mål C-106/89 Marleasing. 

7 Zweigert, Konrad, Hein, Kötz, An Introduction To Comparative Law, Volume I : The Framework, s. 3. 
8 Ibid, s. 5. 
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Framställningen kommer inledningsvis att ge läsaren en i vart fall 

överskådlig genomsyn av det grundläggande immaterialrättsliga 

ramverket avseende det för uppsatsen som är av intresse, dvs. en 

kortfattad orientering av upphovsrätten med fokus på herrelösa verk som 

fotografi. Vidare ges en presentation av Dir. 2012/28/EU för att på så sätt 

vidga förståelsen avseende regleringen kring herrelösa verk i allmänhet 

och därigenom tydliggöra skillnader i förhållande till herrelösa verk som 

fotografi. Efter denna framställning följer en redogörelse för hur 

lagstiftningen ter sig i ett internationellt perspektiv, begränsat till några 

få länder, USA och Kanada som utgör, för att på vis ge en inblick i hur 

frågan hanteras inom ramen för utländsk lagstiftning. Avslutningsvis 

mynnar anfört material ut i, såväl en konklusion av svensk- och EU-

rättslig lagstiftning, som såväl en jämförelse mellan utländsk och svensk- 

samt EU-rättslig lagstiftning samt en diskussion om huruvida element i 

utländsk lagstiftning skulle kunna tjäna som förebild och möjligen kunna 

implementeras i EU-rättslig harmonisering av lagstiftningen inom 

området för herrelösa verk som fotografi. 

 

2.   Introduktion till upphovsrätten 

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 (BK) 

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 rättsutvecklingen ofta får ske i 

praxis. URL skyddar upphovsrättsliga verk och vissa till upphovsrätten 

närstående rättigheter. Upphovsrätten begränsas av både 

territorialitetsprincipen och nationalitetsprincipen. Det innebär att den 

bestäms av svensk rätt här i landet och att upphovsrätt enligt svensk rätt 
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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.9 

 

2.2   Internationella överenskommelser 

2.2.1  Bernkonventionen 

BK administreras av World Intellectual Property Organization (WIPO) 

och syftar till att säkerställa att innehavare av immaterialrätter i ett land 

som har tillträtt konventionen har ett fullgott rättsskydd i alla 

konventionsländer. En princip som genomsyrar BK är regeln om att 

upphovsrätt ska åtnjutas formlöst och inträder så snart ett verk har 

uppstått. Dessutom utgörs dess struktur två huvudsakliga 

principer, ”principen om nationell behandling” och ”principen om 

minimiskydd”. Den förra principen medför en förpliktelse om 

likabehandling avseende rättsskyddet, d.v.s. att konventionsstatens egna 

medborgare inte får särbehandlas på bekostnad av medborgare från en 

annan konventionsstat, medan den senare principen avser att upprätthålla 

en lägsta skyddsnivå.10 

    

I artikel 9.2 BK, liksom i 5.5 i Dir. 2001/29/EG om harmonisering av 

vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i 

informationssamhället 11  och artikel 13 TRIPs, ges uttryck för 

trestegsregeln. Denna regel ger stadgar att upphovsmannens ensamrätt 

till exemplarframställning får begränsas ”i vissa särskilda fall, förutsatt 

att sådant mångfaldigande icke gör intrång i det normala nyttjandet av 

verket och ej heller oskäligt inkräktar på upphovsmannens legitima 

intressen”. BK är ämnad att ge visst tolkningsunderlag för avvägning 

mellan upphovsmannens ensamrätt och andras utnyttjanden när det 

                                                 
9 Lärobok i immaterialrätt, Levin, Marianne, u. 10, Nordstedts Juridik AB, Vällingby, 2011, s. 70 f. 
10 Levin. s.42 f. 
11Dir. 2001/29/EG om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället 

även kallat infosocdirektivet 
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kommer till bedömning av reglerna som avser allmänna bestämmelser 

om inskränkningar i upphovsrätten, 2 kap URL.12 

    

BK har på senare år kompletterats med WIPO Copyright Treaty (WCT), 

vilket har till syfte att komplettera upphovsrätten så att den 

korresponderar med dagens tekniska utveckling, vilket har betydelse för 

rätten att tillgängliggöra ett verk.13  

 

2.2.2  TRIPs-Avtalet 

TRIPs-”avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter”, 

erbjuder förstärkt upphovsrättsligt internationellt skydd för 

immaterialrätten och i artikel 4 stadgas principen om mest gynnad nation, 

som har verkan i förhållande till alla konventionsländer, för det fall en 

medlemsstat erbjuder en annan medlemsstat ett fördelaktigt 

immaterialrättsligt skydd.14I och med dess implementering i World Trade 

Organization (WTO)15 kan handelssanktionsrättsliga åtgärder vidtas om 

så krävs.16 

 

2.3   Upphovsrättens uppkomst, skyddssubjekt och 

skyddsobjekt 

2.3.1  -Uppkomst   

Upphovsrätten som sådan uppstår formlöst, dvs. i och med verkets 

tillkomst, vilket är en av BKs grundprinciper. Således åläggs 

konventionsstaterna ett förbud om att införa formaliakrav såsom som 

registrering eller inarbetning. Skydd för upphovsrätt åtnjuts så snart ett 

alster uppfyller kraven på originalitet. 17 Vad gäller kravet har EU-

domstolen uttalat sig om att originalitetskravet ska ges en självständig 

                                                 
12 Levin, s. 194. 
13 Ibid, s. 44. 
14 AGREEMENT ON TRADE-RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS, 

http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.pdf, 2014-08-17, s. 322. 
15 World Trade Organization, http://www.wto.org/, 2015-03-16. 
16 Levin, s. 49. 
17 Ibid, s. 72 f. 

http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.pdf
http://www.wto.org/
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och enhetlig tolkning inom gemenskapen.18  

  

2.3.2  -Skyddssubjekt   

Av 1 § URL framgår att ”den som skapat ett litterärt eller konstnärligt 

verk” är att anse som upphovsman och härom är alltid fråga om en 

bestämd fysisk person. I presumtionsregeln, artikel 7 § URL, om inte 

annat bevisas, ska den vars namn, allmänt kända pseudonym, eller 

signatur anges anses som upphovsman. Dock gäller vid samägande att 

dispositionsrätten endast kan utövas gemensamt, men att var och en av 

upphovsmännen för sig kan beivra intrång, 6 §. Därutöver kan rätten 

överlåtas till såväl fysiska som juridiska personer. Dock bör 

överlåtelseavtalet utformas tydligt rörande de befogenheter som 

tillkommer förvärvaren, då överlåtelsen tolkas restriktivt till 

upphovsmannens fördel vid oklarheter.19 

 

2.3.3   -Skyddsobjekt 

1 kap. 1 § 1 st. p. 5 URL framgår att skydd för fotografiskt verk eller 

något annat alster av bildkonst åtnjuter upphovsrättsligt skydd. 

Dessutom framgår av p.7 att varje verk, oavsett uttrycksform, åtnjuter 

skydd.20 

    

För upphovsrätt är det tillfyllest att kravet på subjektiv nyhet är uppfyllt, 

dvs. att var och en som självständigt och genom sin egen personliga 

insats presterat ett verk, likaledes kan göra anspråk på ensamrätt till 

verket.21 

    

Tidsomfånget för gällande upphovsrätt sträcker sig till det sjuttionde året 

efter upphovsmannen dödsår. Är det fråga om flera upphovsmän består 

rätten till utgången efter den sist avlidne upphovsmannen, 43§ URL. 

                                                 
18

 Mål C-5/08 (Infopaq) 

19 Levin, s. 115 ff. 
20 Ibid, s.74. 
21 Ibid, s. 80 f. 
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2.4   Skillnader – Fotografisk bild/ Fotografiskt verk 

                       2.4.1  Fotografisk bild 49 a § 

Fotografiska bilder, 49 a §, åtnjuter skydd 50 år från själva 

bildframställningen och inget krav vad gäller originalitet fordras för att 

detta skydd ska aktualiseras, utan ringa amatörbilder tagna med 

mobilkamera såväl som röntgenbilder omfattas. Den som trycker på 

utlösaren att anse som fotobildframställare till skillnad från fotografiska 

verk där någon annan som inte betjänar kameran kan anses vara 

fotograf.22 

    

Gränsdragningen mellan vad som anses vara ett fotografiskt verk och 

vad som är en fotografisk bild bör ske genom att beakta diverse variabler 

som kameravinkel, belysning, kontrast, bländare m.m..23 

 

2.4.2  Fotografiskt verk 

Fotografiskt verk, 1 § 1 st nr 5 URL, avser endast stillbilder.24Skyddet 

för fotografiska verk varar under upphovsmannens livstid och ytterligare 

70 år efter dödsåret. Fotografen behöver nödvändigtvis inte utgöras av 

personen som trycker på utlösaren, utan det kan röra sig om någon annan 

som arrangerar ljussättning, uppställning och bestämmer hur och när en 

bild ska tas.25Vidare åtnjuter verk ett skydd mot bearbetning, 4 § URL. 

 

2.5   Närstående rättigheter 

2.5.1  Förfoganderätten 

2.5.1.1  Ensamrätten 

Ensamrätten som tillerkänns fotobildframställaren i 49 a § 

                                                 
22

 Ibid, s. 95. 

23
 NIR 1996, s. 396. 

24
 Levin, s. 97. 

25 Ibid, s. 95. 
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korresponderar med upphovsmannens reproduktions- och spridningsrätt 

enligt 2 § 2 och 4 st., med den skillnaden att hänvisning saknas till 

bearbetningsskyddet i 4 §.26Exakt räckvidd bör utrönas i praxis, men 

främst bör detta komma i fråga om fotobilder där ett behov av skydd mot 

exemplarframställning och offentliggörande är för handen.27Emellertid 

är klart att långtgående ändringar inte åtnjuter skydd enligt 49 a § 1 st, 

utan rätten att mångfaldiga och tillgängliggöra bilden, för att grunda 

ensamrätt för bildframställaren (fotografen), fodrar ett led av fotorättslig 

likhet. 

    

Enligt 49 a § medges inte en rätt avhängig bearbetaren, genom att en 

bearbetning sker av en fotobild, men däremot om en bearbetning sker av 

en fotobild med fotografisk metod, så att bilden ändras på något sätt (jfr 

NIR 1981 s 413, Sjö och snö). Då kan kopian komma att åtnjuta skydd i 

form av en ny fotobild. 

    

Beträffande anonyma och psuedonyma fotobilder så gäller presumtionen 

om att fotorätten tillhör den som manövrerat kameran och tryckt ner 

avtryckaren, dvs. fotografen, 7 § URL med hänvisning till 49 a § 4 st.28  

 

Vad gäller avtalslicensreglerna i 3 a kap URL är samtliga tillämpliga 

även på fotografiska bilder.29 

 

2.5.1.2   Rättens överlåtbarhet 

- överlåtelse av verk och exemplar 

Upphovsrätten är en förmögenhetsrätt som kan disponeras fritt genom 

avtal, vilket gör att det står upphovsmannen fritt att överlåta denna, helt 

                                                 
26 Ibid, s.115. 
27 Ibid, s. 174. 
28 Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, Bernitz, Ulf, Karnell, Gunnar, Pehrson,  Lars, Sandgren, Claes, u. 13, 

Elanders Sverige AB 2013,  s. 120 f. 
29 Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, Bernitz, s. 123 (Se NJA 2010 s. 135 –Eftersom en skärmbild  inte ä att anse 

som en ”bild” i lagens mening är det fråga om otillåtet tillgängliggörande oavsett skärmdumparnas storlek. Det finns 

en inskränkning av upphovsrätten i 20 a § URL om fotografier som förekommer i bakgrunden eller annars ingår som 

oväsentlig del av en bild, vilket därmed gör att det är fråga om tillåtet återgivande, Levin, s. 87 f.). 
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eller delvis, 27 § 1 st. Sker en fullständig övergång ska den ideella rätten 

respekteras, jfr 3 §.  Dock kan denna efterges endast för en till art och 

omfattning begränsad användning av verket. 

    

Överlåtelse av exemplar enligt 27 § 2 st innefattar inte överlåtelse av 

upphovsrätt. Rent generellt är det fråga om en presumtion härom som 

består i att överlåtelse är ofullständig om detta inte klart framgår av 

avtalet. 

   

Enligt specifikationsgrundsatsen torde upphovsrättsliga överlåtelser 

vara noga specificerade. Klart är att det bör framgå vilka befogenheter 

som övergår till förvärvaren, eftersom vid en uppkommen tvist, där det 

uppstår frågor om nyttjandet av verket på sätt som var okända eller 

oövervägda vid avtalstidpunkten, kommer avtalet regelmässigt att tolkas 

restriktivt. Enligt allmänna avtalsrättsliga principer följer således att 

dessa kommer tolkas till fördel för upphovsmannen. 

    

Med upphovsrättsavtal följer lojalitetsplikt, att avstå från handlingar som 

kan hindra eller försvåra ett rättsutnyttjande. Dessutom följer ofta en 

begränsning i nyttjandet av överlåtarens övriga befogenheter samt en 

begränsning av förvärvarens dispositionsfrihet, i enlighet med 28 §, vari 

framgår att förvärvaren normalt sett inte får överlåta sin rätt. 

    

Vid upphovsmannens död tillämpas successionsrättens allmänna regler 

på upphovsrättens område, 41 § 1 st URL. I 41 § 2 st URL ges 

förutsättningar för att ingå avtal för förvärv, men det fordrar att det sker 

på initiativ av upphovsmannen själv genom att denne äger föreskriva 

förordnande av någon annan som bestämmer hur rätten fortsättningsvis 

ska utövas.30 

 

2.5.2  Skyddets innehåll   

                                                 
30 Ibid, s.119 ff. 
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2.5.2.1   Ensamrättsprincipen: 

De ekonomiska rätterna: exemplarrätt och rätt att göra verket tillgängligt 

genom överföring, framförande, visning och spridning 

    

För uppsatsen i fråga är exemplarframställning och tillgängliggörande, 

2 § 1 st., av herrelösa verk genom bl.a., spridning av exemplar till 

allmänheten, 2 § 3 p. 1 st. URL, av intresse. 

    

Ensamrätten är stadgad i 2 § URL och häri framgår att omnämnda 

förfoganderätter gäller såväl i sin ursprungliga form som vid 

framställning av exemplar vid varje direkt eller indirekt tillfällig eller 

permanent framställning av exemplar av verket, oavsett i vilken form 

eller med vilken metod den sker och oavsett om den sker helt eller delvis, 

2 § 2 st. 

    

Exemplarrätten gäller vid alla verkstyper där det praktiska utnyttjandet 

består i framställning av ”beständiga” medier.31Ensamrätten gäller även 

tillfälliga ex, 2 § 2 st, art artikel 2 infosoc.32 

   Enligt 2 § URL gäller (i), framställa exemplar av verket 

                                      (ii), göra verket tillgängligt för allmänheten. 

Överföring till allmänheten, 2 § 3 st, URL, jrf artikel 3.1 

infosocdirektivet, förutsätter att verket görs tillgängligt från en annan 

plats än där allmänheten befinner sig, och kan komma att aktualiseras i 

en situation t ex det foto visas i bild på teve eller läggs ut via internet. 

    

Offentligt framförande, skulle kunna komma i fråga då det gäller visning 

av förslagsvis diabilder för en närvarande publik. Det krävs således 

tekniskt hjälpmedel 

    

Offentlig visning - Verk som är placerade på ett för allmänheten 

                                                 
31 Ibid, s. 137. 
32 Ibid, s. 134. 
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tillgängligt ställe och som direkt kan iaktas, 

    

Spridning av exemplar till allmänheten kommer ifråga vid till exempel 

utlåning av fysiska exemplar, som ett fotografi, 2 § URL. Så länge 

exemplaret inte är att anse som utgivet disponerar upphovsmannen över 

rätten att både framställa och sprida detta, 8 § 2 st URL. Summan av 

förfoganderätterna utgör i sig en förmögenhetsrätt. 33  Det första 

offentliggörandet tillmäts stor betydelse eftersom det kan sägas vara en 

upphovsrättslig befogenhet som endast tillkommer upphovsmannen, den 

som förvärvat rätten genom avtal eller alternativt eller på grund av 

arvsrätt.34 

 

2.5.3  Inskränkningar 

2.5.3.1   Regler om konsumtion 

Enligt artikel 19 och 20 URL §§ inträder konsumtion i förhållande till ett 

exemplar som med rättighetshavarens samtycke givits ut på marknaden. 

Det är således inte fråga om konsumtion i förhållande till verket som 

sådant, utan spridnings-och och visningsrätten är knuten till själva 

exemplaret. Tillstånd avseende vidareförsäljning av ett exemplar som 

enligt ovan är föremål för utgivning med rättighetshavarens samtycke 

kräver då inte tillstånd. 

 

2.5.3.2  Överföring till allmänheten. Kompletteringsregeln 

Tidpunkten för när ett verk har gjorts tillgängligt för allmänheten är 

viktig att fastställa. Av tidigare anfört material framgår att själva 

tillgängliggörandet sker via offentlig överföring, offentligt framförande, 

offentlig visning och genom att bjuda ut exemplar till försäljning, 

uthyrning, utlåning eller att det sprids på annat sätt till allmänheten. 

Själva begreppet allmänheten utgörs av en obestämd krets av personer 

som får möjlighet att ta del av verket och en samlad bedömning bör ske 

                                                 
33 Levin, s. 136 ff. 
34 Ibid, s. 195. 
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i varje enskilt fall utifrån själva ordalydelsen och praxis35 på området.36  

 

                        2.5.3.4  Avtalslicens 

 Avtalslicenser fyller en viktig funktion vad gäller rättighetsklarering vid 

utnyttjande av skyddade verk och prestationer. Själva 

avtalslicensordningen medför således att de rättigheter som tillkommer 

användarna för ett specifikt utnyttjande upprätthålls samtidigt som 

rättighetshavarna tillförsäkras rätten till ersättning och utgör en garanti 

för att avtal upprättas.37Reglerna om avtalslicens återfinns i 42 a-h, URL 

och de innebär att ett kollektivt avtal mellan nyttjare av verk och 

organisation (er), som företräder ett flertal upphovsmän på området, får 

utsträckt verkan för utomstående. I och med det nya tillägget om generell 

avtalslicens, 42 h § URL, som infördes per den 1 november 2013, 

medges en rätt för upphovsmannen, även för det fall då en upphovsman 

inte företräds av organisationen och då verket nyttjas, att meddela förbud 

mot användning av verket. Detta leder till att avtalslicensverkan återgår. 

Den generella avtalslicensen ska vara tillämplig på rättigheter som 

omfattas av särskilda avtalslicenser, bl.a. för framställare av fotografiska 

bilder (49 a §). Således ska den generella avtalslicensen ha en 

kompletterande och utfyllande verkan i de fall där avtal ska komma till 

stånd.38 

 

2.5.3.5  Avtalslicens för vissa arkiv och bibliotek 42 d 1 st 

Enligt bestämmelse 42 d § 1 st anges att förfogandeformen 

exemplarframställning av verk är möjlig ifråga om att sluta avtal med 

avtalslicensverkan ifråga om alla typer av verk som finns i berörda 

institutioners samlingar. Således är det möjligt att träffa avtal om 

digitalisering av verk i analog form. Härvid finns inget krav vad gäller 

offentliggörande eller att verket ska vara utgivet. 

                                                 
35 Se bl.a. NJA 1958 s. 80 (Industrimusik) och NJA 1967 s. 150 (Gammeldansförening) 
36 Levin, s .153 f. 
37 Prop. 2012/13:141, s. 53. 

38 Ibid, s. 58. 
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Själva bestämmelsen ger avtalsparter möjlighet att sluta avtal om olika 

former av tillgängliggörande för allmänheten såsom överföring, visning, 

spridning och framförande, vilket torde få stor betydelse när det kommer 

till att tillhandahålla material i nätmiljön. Dock är tillgängliggörande för 

allmänheten förbehållet verk som tidigare är offentliggjorda för 

allmänheten, 8 § 1 st. 

    

Avtalslicensen är numer inte begränsad till vem som ur allmänheten kan 

ingå som avtalspart, som tidigare då överföring var förbehållet 

lånetagare, men avtalsparter kan visserligen komma överens om formen 

för tillgängliggörande. 

    

I 42 d § 2st utläses att upphovsmannen hos någon av de avtalsslutande 

parterna kan meddela förbud mot exemplarframställning eller 

tillgängliggörande. Utöver detta finns en bestämmelse till förmån för 

utanförstående upphovsmän som innebär att nyttjare av verk åläggs ett 

visst ansvar vad gäller förfogandet av verket inom ramen för avtal med 

utsträckt verkan, precis i enlighet med 42 e och 42 g §§. Således, om det 

finns särskild anledning anta att upphovsmannen motsätter sig ett 

förfogande av ett verk där ett avtal med utsträckt verkan ligger till grund, 

vilket kan ha sin upprinnelse i rent konstnärligt, politiskt eller religiöst 

hänseende, eller att upphovsmannen av annan anledning önskar vidta 

åtgärder som begränsar nyttjandet delvis eller helt, åligger detta nyttjaren 

att vidta viss försiktighet.39   

 

Kapitel 3.   Europa, digitalisering och herrelösa verk 

I november månad under 2008 initierade Europakommissionen ett 

offentligt samråd för att klarlägga förhållandet gällande upphovsrätten i 

den rådande ekonomin En huvudsaklig fråga som berördes var respekten 

                                                 
39 NJA II 2013 s. 412, NJA II 2013 s. 399 (Nummer i NJA II 2013:16) Förbättrade möjligheter till licensiering av 

upphovsrätt Proposition 2012/13:141, bet. 2012/13:NU21, rskr. 2012/13:282,, SFS 2013:690 och 691 
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avseende förhållandet mellan digitaliseringen upphovsrättsligt sett i 

relation sett till expansionen av digitala bibliotek. Syftet var att 

undersöka hur omfattande kunskapsspridning skulle uppnås på den fria 

marknaden, särskilt vad gäller internetmiljö och med hänsyn taget till 

befintlig upphovsrättslig lagstiftning, mer specifikt Dir. 2001/29/EG på 

området för harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätten.40 Ett av 

de första dokumenten som ingick i ”En Digital Agenda för Europa” 

utgjordes av ”Copyright in the Knowledge Economy” - en utarbetad 

strategi för immateriella tillgångar. 41 Rapporten påtalar vikten av en 

femte frihet, dvs. fri rörlighet av kunskap inom den öppna marknaden. 

och behovet av innovativa lösningar.42Vidare behandlas herrelösa verk i 

bokformat i rapporten och nämnvärt är att alla föreslagna lösningar 

baseras på samma princip, nämligen en omsorgsfull efterforskning, som 

ska utföras innan själva användandet av verket, för att på så vis lokalisera 

eller åtminstone försöka identifiera rättighetshavaren. 43 I Europa kan 

sägas att två skilda synsätt uppstått vad gäller inställningen i stort till 

digitalisering av upphovsrättsligt skyddade verk med anledning av den 

internetkultur som uppstått. Som förespråkare av det allmänna intresset 

har en mer tolerant inställning intagits av bibliotek, arkiv och universitet 

medan förläggare, kollektiva föreningar och andra rättighetshavare 

förordar licensavtal vad gäller kunskapsspridning och effektivisering av 

tillgången på upphovsrättsligt skyddade verk.44 

 

                        3.1    Europeana 

Uppkomsten av internetportalen Europeana 2008, kan sägas vara ett 

utslag av en strävan efter att digitalisera och bevara Europas kulturarv, 

Europeana som sådant kan dock inte sägas utgöra ett rent 

digitaliseringsprojekt, utan intar mer formen av ett sorts aggregat, dvs. 

                                                 
40 Se Green Paper, Copyright in the Knowledge Economy, COM(2008) 466 final, Brussels, 16.7.2008. 
41 DAE - The Digital Agenda for Europe (DAE) aims to reboot Europe's economy and help Europe's citizens and 

businesses to get the most out of digital technologies. It is the first of seven flagships initiatives under Europe 2020, the 

EU's strategy to deliver smart sustainable and inclusive growth 
42 61 Communication from the Commission, Copyright in the Knowledge Economy, (COM (2009) 532 final, Brussels, 

19.10.2009, p. 4. 
43 Ibid, s. 7 
44 Ibid, s. 4 
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det ackumulerar och berikar deskriptiv metadata beträffande digitaliserat 

innehåll, som lagras på respektive kulturinstitutions server. Således har 

det för verkan att tillgängliggöra digitaliserat innehåll via olika kanaler 

och därmed försäkra att digitaliserade verk hittas. Europeana samverkar 

för det mesta inte direkt med mindre institutioner utan går via nationella 

domäner som sedan kanaliserar information till Europeana. Under 2011 

hade 1500 institutioner anslutit sig till Europeana och mer än 15 miljoner 

objekt fanns tillgängligt. Målsättningen är att år 2025 ha digitaliserat hela 

Europas kulturarv. 

    

Europeana gör åtskillnad mellan fyra typer av innehåll: bild, text, ljud 

och video.45 

  

3.2   Digitalisering 

3.2.1  Transaktionskostnader 

En stor utmaning för Europeanas utveckling är de höga 

transaktionskostnaderna orsakade av rättighetsklarering. Detta följer av 

att större delen av det material som ska digitaliseras förekommer i 

analogt format och fodrar för såväl digitalisering som tillgängliggörande 

att rättighetshavaren avgivit sitt tillstånd för detta. Transaktionkostnader 

består således av identifikation av verket och dess upphosvrättsliga status, 

efterforskningar av upphovsmän, förhandlingar beträffande 

användarvillkor och därefter dokumentation senast nämnda förfaranden. 

Sammantaget kan dessa steg leda till att kostnaden i sig överstiger det 

förväntade värdet av en digitalisering, vilket gör att en licensiering inte 

lönar sig.46 

   

 Som en generell regel kan sägas att desto äldre verket är, ju lägre värde 

har det, vilket medför högre transaktionskostnader. För det mesta är 

dessa kostnader förenade med svårigheter, eftersom det i avsaknad av 

                                                 
45Axhamn, Johan & Guibault, Lucie: “Cross-border extended collective licensing: a solution to online dissemination of 

Europe’s cultural heritage?”, Final report prepared for EuropeanaConnect, Amsterdam, 2011, s. 7-8. 

46 Ibid, s.8. 
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både resurser och expertis inte är möjligt att ta reda på ett verks 

upphovsrättsliga status och på så sätt få till stånd en rättighetsklarering. 

    

Vad gäller upphovsrättsligt skyddat material är två tredjedelar av 

innehållet som gjorts tillgängligt via Europeana 2010 skapat före 1900 

och därför offentlig egendom medan endast 10 % var skapat efter 1950. 

Beträffande typen av verk som digitaliserats så utgör bilder hela 65 

procent medan text 33 procent endast 2 procent utgjordes av ljud och 

film. 

    

I en rapport från kommissionen från 2010 framgår att 

kulturinstitutionernas samlingar runt om i Europa innehåller stora 

mänger av herrelösa verk. Andelen herrelösa verk är särskilt tydlig inom 

området för fotografi. Även om institutionerna medvetet har fokus 

inställt på att digitalisera material som är allmän egendom, så måste en 

utredning företas kring verkets upphovsrättsliga status varje gång en 

digitalisering är för handen.47 

 

3.2.2  Bilder 

Bilkategorin består av fotografier, bilder av museiföremål, målningar 

(konst) och kartor. Att lokalisera rättighetshavaren är till synes enklast 

när denne är ansluten till en upphovsrättslig organisation, vilket de inom 

kategorin för konst tenderar att vara. Vad gäller bilder och fotografier så 

är situationen mer komplex, inte minst med tanke på att en stor andel av 

fotografiska bilder utgörs av icke professionella fotografer vars verk inte 

publicerats, men även dokumentation av professionella fotografer är 

ytterst bristfällig. I en undersökning som företogs i Storbritannien bland 

landets museer framgick att endast 10 procent av 17 miljoner fotografier 

kunde knytas till en specifik rättighetshavare. Ytterligare ett moment på 

området som är omgärdat av vissa problem rör inbäddade illustrationer, 

dvs. illustrationer i böcker och skrifter som saknar en formell 

                                                 
47 Ibid, s.9 
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rättighetsklarering, viket medför att ett verk i sin helhet inte kan 

digitaliseras.48 

 

3.2   Herrelösa verk 

Enligt statistik som förts över vad som ingår i ett typiskt bibliotek så 

utgörs 75 procent av tryck eller herrelösa verk medan siffran avseende 

herrelösa verk i Google Books ligger på 20 procent. Av 

Europakommissionens publikation “Vuopala Study” så framgår att 

herrelösa verk i bokformat uppgår till hela 3 miljoner medan det på annat 

håll hävdas att det finns 19 miljoner fotografier i Storbritanniens 

kulturinstitutioners samlingar, varav endast 10 procent av verken har en 

känd upphovsman.49På grund av oklart ägarskap går samhället miste om 

tillgången till verk som inte kan digitaliseras och publiceras.50 

    

En önskan att digitalisera hela det kulturella arvet gör att problem 

kopplat till detta framträder tydligt och ökar i allt snabbare takt såsom 

dilemman beträffade tvetydiga ägarskap, diverse rättighetsklareringar 

och höga kompensationskostnader. Upphovsrättsliga begränsningar 

riskerar således att minska att det sociala värdet av digitalisering av 

herrelösa verk.51 

 

 

 

3.2.1  EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 

2012/28/EU av den 25 oktober 2012 om viss tillåten användning av 

anonyma verk   

 

3.2.1.1  En ny inskränkning  

                                                 
48 Axhamn, Johan & Guibault, Lucie: “Cross-border extended collective licensing: a solution to online dissemination of 

Europe’s cultural heritage?”, Final report prepared for EuropeanaConnect, Amsterdam, 2011, s. 10-11. 
49 Giancarlo F. Frosio, Google Books Rejected: “Taking the Orphans to the Digital Public Library of Alexandria”, 28 

SANTA CLARA HIGH TECH. L. J. 81, 106-117 (2011), s. 85-86. 

50Ibid, s. 86 
51Ibid, s. 88 
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I enlighet med den inskränkning som införts i samband med 

implementering av direktivet i nationell upphovsrätt för att möjliggöra 

nyttjande av herrelösa verk, artikel 6, påverkas inte tillämpning av 

befintliga undantag och inskränkningar även om tillämpningsområdena 

delvis kan tänkas sammanfalla, liksom framgår av skäl 20, som anger att 

den inskränkningen som föreskrivs inte påverkar tillämpningen av 

undantagen och inskränkningarna i artikel 5 i direktivet om 

upphovsrätten i informationssamhället, vilket i sin tur reglerar 

ensamrättigheter och utgör en ram för de undantag som får medges i 

nationell rätt. 

     

Vad gäller avtalslicenser inverkar inte direktivet på förvaltning av 

rättigheter på nationell nivå, se 1.5, vilket även förtydligas i direktivets 

ingress (skäl 24), där det framgår att kollektiva avtalslicenser med 

utsträckt verkan inte ska påverkas av direktivet. Således kan utnyttjande 

av herrelösa verk grundas direkt på avtalsbestämmelser och så länge 

utnyttjandet sker inom dess ramar påverkas inte verkets status.52 

 

 

3.2.1.2  Användare och material som omfattas 

Kritik har kommit till uttryck avseende begränsningar kopplat till att det 

endast är fråga om vissa typer av verk 53 som omfattas, som ingår i 

samlingarna, att begränsningen endast rör användarnas egna samlingar 

vilket skapar oklarheter, t.ex. rörande deponerat material. Kretsen av 

berättigade användare, som för fallet är av intresse, framgår av artikel 1 

i direktivet och det är således fråga om bibliotek, utbildningsanstalter 

                                                 
52 Lagrådsremiss, Herrelösa verk i kulturarvsinstitutionernas samlingar, Stockholm den 6 mars 2014, s. 16 
53 Se. artikel 1, 2. a) verk som utgivits som böcker, tidskrifter, tidningar, magasin eller andra skrifter som 

ingår vid samlingarna vid bibliotek, utbildningsanstalter och museer som är tillgängliga för allmänheten eller 

i samlingarna i arkiv eller vid institutioner för film- eller ljudarvet, b) filmverk eller audiovisuella verk och 

fonogram som ingår i samlingarna vid bibliotek, utbildningsanstalter eller museer som är tillgängliga för 

allmänheten eller i samlingarna i arkiv eller vid institutioner för film- eller ljudarvet, c) filmverk eller 

audiovisuella verk och fonogram som har producerats av radio- och produktionsföretag i allmänhetens tjänst 

fram till och med den 31 december 2002 och som finns i deras arkiv 
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och museer som är tillgängliga för allmänheten, inrättningar som drivs 

utan vinstsyfte. I fråga om vilket material en begränsning ska ge rätt att 

använda, anges som förutsättning att ett verk ingår i de berättigade 

användarnas samlingar, artikel 1. För övrigt är samlingar inte närmare 

definierat utan det är upp till EU-domstolen att avgöra dess lydelse. 

Regeringens ståndpunkt är för övrigt att material som lånats in utifrån 

och deponerats hos biblioteket eller arkivet inte torde anses kunna utgöra 

del i samlingarna.54Vad gäller möjligheten att begränsa området för verk 

som varken har getts ut eller sänts ut bör inte utnyttjas, annat än så tills 

vida att det är fråga om verk och prestationer som har lämnats till en 

berättigad användare innan direktivet genomfördes 29 oktober 2014. 

Således är ifråga om verk eller prestationer som inte alls eller i vart fall 

endast i begränsad omfattning nått allmänheten, t.ex. ett privat brev. 

Inskränkningen är tillämplig på material som varken har getts ut eller 

sänts ut, men med rättsinnehavares samtycke gjorts tillgängligt för 

allmänheten av en berättigad användare och torde kunna användas i 

begränsad utsträckning med ett rimligt antagande att rättsinnehavaren 

inte skulle motsätta sig användandet, artikel 1.3. 

 

3.2.1.3  Ytterligare villkor för användning av herrelösa verk 

Förfogande enligt artikel 6 består i rätten till exemplarframställning och 

att överföra verk till allmänheten. Inskränkningen rör endast 

tillhandahållande på begäran, dvs. då enskilda kan begära den överföring 

från en plats och vid en tidpunkt som de själva väljer. Vad gäller 

exemplarframställning så följer av artikel 6.1. att endast berättigade 

användare ska ha fått ett uppdrag i allmänhetens intresse, 6.2, i det stora 

hela måste uppfylla detta i enlighet med uppdraget. Enligt direktivet är 

namnangivelse ett krav vid all användning av herrelösa verk då det rör 

sig om identifierade upphovsmän och andra rättsinnehavare, artikel 6.3, 

vilket syftar till att underlätta för rättsinnehavare att tillvarata sin 

ekonomiska rätt. Sålunda gäller kravet vid sidan om den ideella rätten 

och för upphovsmän endast om de är innehavare av den ekonomiska 

                                                 
54  Herrelösa verk i kulturarvsinstitutionernas samlingar, s. 17 f. 



26 

 

rätten. Intäkter får ”användas” för att täcka användarnas kostnader för att 

digitalisera herrelösa verk och göra dem tillgängliga för allmänheten, 

artikel 6.2. Dessutom kan avtalsfrihet, artikel 6.4, generera ekonomiska 

bidrag för det fall detta avtalats (skäl 22).55 

 

3.2.1.4  När ska ett verk anses vara herrelöst? 

- Definition av ett herrelöst verk 

Enligt artikel 2 i direktivet framgår att ett verk ska anses herrelöst om 

samtliga rättsinnehavare inte går att identifiera eller lokalisera efter en 

omsorgsfull efterforskning, som i sin tur har utförts och registrerats i 

enlighet med till artikel 3. 

    

Dock kan ett verk där upphovsrätten tillkommer flera rättsinnehavare 

gemensamt och där någon av dessa inte står att finna efter en omsorgsfull 

efterforskning, upphöra som herrelöst, förutsatt att samtliga kända 

rättsinnehavare har avgivit samtycke ifråga om förfogande av verket. 

Dock sker detta med en inskränkning ifråga om en eventuell 

rättsinnehavare som varken går att finna eller vill ge sig till känna, i 

enlighet med artikel 2.2.56 

 

3.2.1.5  Krav på omsorgsfull efterforskning 

Kravet på omsorgsfull efterforskning ska enligt direktivet utföras ”i 

ärligt uppsåt” och som utgångspunkt, för att undvika dubbelarbete (jfr 

skäl 15), ska den omsorgsfulla efterforskningen utföras i ett enda land. 

Enligt artikel 3.1. ska varje verk eller annat skyddat alster bli föremål för 

en omsorgsfull efterforskning, viket likaledes inbegriper verk som är 

inbäddade eller införlivade i annat verk (skäl 13). Då efterforskningen 

rör ett sådant verk ska denna äga rum i samma medlemsstat där den 

omsorgsfulla efterforskningen utförs (skäl 15). Om det finns belägg för 

att relevant information om rättsinnehavaren finns att tillgå i ett annat 

                                                 
 
56Herrelösa verk i kulturarvsinstitutionernas samlingar, s.20 ff. 
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land, ska efterforskningar företas av tillgängliga informationskällor i det 

landet, artikel 3.4. 

    

3.2.1.6  Hur ska den omsorgsfulla efterforskningen gå till? 

I direktivet anges att för varje enskilt verk ska en omsorgsfull 

efterforskning ske ”i ärligt uppsåt” genom att använda lämpliga källor 

för berörd verkskategori (jfr artikel 3.1). Termerna ”omsorgsfull 

efterforskning” och ”i ärligt uppsåt” förhåller till varandra på så vis att 

den som utför den efterforskningen tillvaratar rättsinnehavarens 

intressen bl.a. genom att utföra denna omsorgsfullt i ärligt uppsåt.57 

 

3.2.1.7 Förhållandet till efterforskningsförbudet i 

tryckfrihetsgrundlagen och yttrandefrihetsförordningen 

 

Både myndigheter och andra offentliga organ är enligt huvudregeln 

belagda med förbud att efterforska identiteten hos en person som 

omfattas av anonymitetsskyddet (3 kap. 4 § tryckfrihetsförordningen och 

2 kap. 4 § yttrandefrihetsgrundlagen). 

 

Efterforskningsförbudet i tryckfrihetsförordningen och i 

yttrandefrihetsgrundlagen påverkas inte enligt artikel 7 i direktivet. Den 

omsorgsfulla efterforskningen kan jämföras vid en kontroll av om det 

finns uppgifter om rättsinnehavaren i vissa angivna typer av källor som 

t.ex. databaser, register och pliktleveranser och avser inte att utröna vem 

som är uppgiftslämnare eller liknande till en viss publicering eller ett 

visst offentliggörande. 

 

Dock upphör ett verks status som herrelöst om det enligt nationell rätt 

går att erhålla tillstånd avseende användning av ett verk som getts ut 

anonymt eller under pseudonym, artikel 2.5. Det är enligt 7 § URL fullt 

möjligt att erhålla tillstånd avseende användning av ett verk utan att röja 

                                                 
57 Ibid, s. 27 ff. 
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upphovsmannens anonymitet, endera via utgivaren, om sådan är nämnd, 

eller via förläggaren då ett verk getts ut anonymt eller pseudonymt.58 

 

 

3.2.1.8 Hantering av uppgifter om herrelösa verk 

Av artikel 3 framgår, utöver att användarna ska dokumentera sina 

omsorgsfulla efterforskningar, att viss information ska lämnas till en 

nationell myndighet. Uppgifterna ska därefter vidarebefordras för 

registrering i den databas som hanteras av Byrån för harmonisering inom 

den inre marknaden (OHIM). Den myndighet som tar emot 

informationen från de berättigade användarna bör också se till att 

informationen registreras i databasen genom att vidarebefordra den till 

OHIM (jfr artikel 3.5 och 3.6). 

 

3.2.1.9  Ömsesidigt erkännande 

Eftersom det ska vara möjligt att ta del av herrelösa verk i alla 

medlemsstater, skäl 8, fordras ett ömsesidigt erkännande, att ett verks 

status erkänns som herrelöst, för att därmed kunna nyttjas, artikel 4. 

Således krävs att bl.a. en omsorgsfull efterforskning har utförts för att 

verkets status som herrelöst ska ha i anses inträtt och härmed anses det 

herrelöst i alla medlemsstater, artikel 2.59 

   

3.2.1.10  Vad händer om rättsinnehavaren ger sig till känna? 

En rättsinnehavare torde ha rätt att avsluta ett verks status som herrelöst 

så snart denne ger sig tillkänna och gör anspråk på verket eller 

prestationen ifråga, skäl 18. Detta sker således oberoende av någon form 

av registrering, artikel 3.5 c, vilket medför att dess status förändras men 

att ett formellt avslut beträffande densamma är i avsaknad. För att 

komma till rätta med detta uppställs krav i artikel 5 på att medlemsstaten 

ska införa regler till förmån för rättsinnehavaren så att denne kan avslut 

när rättsinnehavarna gett sig tillkänna för samtliga användare. 

                                                 
58 Ibid, s. 29 f. 
59 Ibid, s. 33 f. 
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Med anledning av betydande svårigheter vad gäller att fastslå exakt 

tidpunkt som är knuten till när ett verks status upphör att vara herrelöst, 

har regeringen efter övervägande beslutat att låta inskränkningen gälla 

kort tid efter att efter att rättsinnehavaren gett sig till känna för samtliga 

användare. I de flesta fall berörs en enda person, nämligen den användare 

som utfört den omsorgsfulla efterforskningen. Rättsinnehavaren kan då 

vända sig till denne för att få utnyttjandet att upphöra. Användaren har 

då skyldighet att anmäla till databasen att verkets status ska ändras. 

Därefter, när informationen har publicerats anses rättsinnehavaren gett 

sig tillkänna för samtliga berättigade användare. Att låta inskränkningen 

gälla under en kortare tid efter att verkets status som herrelöst upphört 

torde korrespondera med direktivets krav på förutsebarhet (skäl 25) då 

svårigheter att fixera en specifik tidpunkt för upphörande av verkets 

status då rättsinnehavaren gett sig till känna för samtliga användare. 

    

Vid uppkommen situation där upphovsrättsligt förfogande är för handen 

och sålunda kan ske utan tillstånd, och där ersättning ska utgå enligt 

upphovsrättsliga regler, ankommer ytterst på rättsinnehavaren att visa 

omfattningen av nyttjandet. 

 

3.2.1.11  Rimlig kompensation 

Rimligtvis bör rätt till ersättning ske med hänsyn tagen till den 

användning som skett med stöd av inskränkningen. I artikel 6.5 framgår 

att denna ersättningsnivå ska vara rimlig och ska bestämmas av 

lagstiftaren i den medlemsstat där den användare som nyttjar det 

herrelösa verket är etablerad. Enligt skäl 18 kan utläsas att hänsyn ska 

tas olika omständigheter i det enskilda fallet, såsom att de berörda 

användarnas nyttjande ligger i linje med deras uppdrag i allmänhetens 

intresse och till eventuell skada för rättsinnehavarna.60 

 

                                                 
60 Ibid, s. 37 ff. 
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4.   Lagstiftning ur ett internationellt perspektiv 

Följande kapitel syftar till att ge en överskådlig blick över lagstiftning 

kring herrelösa verk ur ett internationellt perspektiv, begränsat till USA 

och Kanada, för att på så sätt kunna vidta en jämförelse vad gäller 

hanteringen av herrelösa verk. 

 

4.1   USA 

 

4.1.1   Coypyright Law 

Upphovsrätten stadgas i 17 U.S. Copyright Law (USC) och de 

ekonomiska och ideella rättigheterna i §§ 106 och 106A överensstämmer 

i stort med vad som gäller på europeisk nivå, dvs. de ekonomiska 

rättigheterna består av ensamrätten att framställa exemplar, framställa 

bearbetningar av verk, tillgängliggöra verk för allmänheten, framföra 

verk offentligt visa verk offentligt och spela upp musikaliska verk 

offentligt.61 

 

Amerikansk upphovsrätt innehåller emellertid inte någon uttalad 

reglering avseende herrelösa verk. Dock finns ett fåtal bestämmelser i 

USC som till sin karaktär utgör en form av regelverk för herrelösa verk, 

dvs. sektionerna 108(h), 115(b), 504(c)(2) och the termination provisions 

(sektionerna 203, 304(c), och 304(d), vari några framgår att ett tillåtande 

av vissa användare att företa ett visst användande av vissa typer av 

herrelösa verk, medan vissa andra bestämmelser ska ha en motverkande 

effekt vad gäller användningen av herrelösa verk. 

 

4.1.1.2   Section 108(h) 

Sektion 108(h) utgör en del av the Sonny Bono Copyright Term Extension 

                                                 
61 Fair Use Doctrine uttrycks i The Copyright Act från 1976 (TCA) 101  (101 An Act for the general revision of the 

Copyright Law, title 17 of the United States Code,and for other purposes.,  

http://www.copyright.gov/title17/92chap1.html#107, 2014-05-02. 

http://www.copyright.gov/title17/92chap1.html#107
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Act  of 1998 och har ibland ansetts relatera till herrelösa verk. Stadgandet 

är tänkt att underlätta för bibliotek och arkiv att reproducera, visa eller 

uppföra verk. Med andra ord medges användning av verk utan tillåtelse 

av bibliotek och arkiv om verket inte är föremål för normal kommersiell 

exploatering och inte är tillgängligt för ett rimligt pris. Dessutom fordras 

inte att ägaren är icke lokaliserbar och det krävs heller inte att ett 

bibliotek företar en reasonable search efter ägare till verket (dock, i en 

situation då ett bibliotek är föremål för utredning om reasonable 

investigation, förutsätts biblioteket i fråga ha vidtagit en reasonble 

search efter ägare av verket). 

 

Sektion 108 vilar på konceptet om reasonableness: 

termerna ”reasonable investigation” och ”reasonable price” är centrala 

för dess funktion. Dock definierar inte 108(h) dessa termer och inte 

heller finns någon definition av ”normal kommersiell exploatering”.62 

 

4.1.1.3   Sections 203, 304(c), and 304(d) 

Användande av herrelösa verk är inte tillåtet men regleringen av en 

liknande situation där upphovsmannen inte kan lokaliseras, regleras 

genom att en författare har rätt att hindra överföring eller licensiering till 

upphovsskyddat material där överföringen var utförd på eller efter 1 

januari 1978, enligt sektion (203). Sektion 304(c) erbjuder en liknande 

rättighet att hindra en överföring av förnyelse av upphovsrättsskyddat 

verk from 1 januari 1978, och sektion 304(d) erbjuder en liknande 

rättighet att hindra en överföring 20 år efter att skyddstiden passerat i 

enlighet med the Sonny Bono Copyright Term Extension Act of 1998. 

 

Då rätten att hindra en överföring tillkommer innehavaren av rätten 

allenast, krävs för att av detta ska träda ikraft, att den som övertar verket 

är delgiven. Om den som är föremål för övertagandet av verket inte kan 

lokaliseras mellan tiden för delgivning och tiden för preskribering av 

                                                 
62 Report on Orphan Works, A Report of the Register of Copyrights, January 2006, http://copyright.gov/orphan/orphan-

report-full.pdf , 2014-09-04, s. 44 ff. 
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delgivningen, ska situationen regleras enligt följande: 

 

En reasonable investigation fordras av rättighetshavaren för att ett 

upphörande av rättigheter kan träda i kraft- 

(i) om det inte finns någon anledning att tro att sådana rättigheter har 

överförts från innehavaren till efterträdare; då är the notice served on the 

grantee, eller 

(ii) om det finns anledning att tro att sådana rättigheter har överförts av 

en innehavare till en särskild efterträdare, då är dessa att anse som 

överförda till denna efterträdare. 

 

Reasonable investigation inkluderar, men är inte begränsade till en 

sökning i the Copyright Office register, utan även källor som är lämpliga 

i det enskilda fallet bör beaktas. Avslutningsvis bör den part som vill få 

till stånd ett upphörande av rättigheter delge efterträdaren på en adress 

som efter en reasonable investigation, är den adress där efterträdaren 

senast varit bosatt.    

 

Dessa regler liknar de i sektion 108(h) och sektion 115. De etablerar 

försummelseregler vid upphörande av rättigheter vid delgivning, och 

bygger på konceptet om reasonable investigation av författaren som en 

förutsättning för försummelse/kontraktsbrott/uteblivenhet. Precis som 

enligt sektion 108(h) används termen reasonable investigation, men 

definieras inte närmare, utan det är endast fråga om ett minimikrav.63 

 

4.1.2   Fair Use Doctrine 

”Fair use” eller ”fair dealing” är en rättskonstruktion som förekommer 

i det Anglo-Amerikanska rättssystemet och betraktas främst som en form 

av ”försvar” vid upphovsrättsliga överträdelser. Varje enskilt fall avgörs 

utifrån de för fallet givna omständigheterna med tillämpning av fair use 

                                                 
63 Report on Orphan Works, s. 50 ff. 
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doctrine, utan att beakta tidigare avgöranden i liknande fall.64Principen 

som sådan utgörs således av tanken att användning av upphovsskyddat 

material är legitimt om allmännyttan överstiger den privata förlusten.65 

 

Fair use doctrine springer ur ett specifikt mål från år 1842, Folsom v. 

Marsh, där frågan gällde en intrångsbedömning. Domen i sig ansågs 

dessutom ha en negativ begränsad effekt i fråga om upphovsmännens 

rättigheter, vilket med tiden har påverkat systemet så till vida att fair use 

doctrine har kommit att utgöra en nödvändighet för användarna på grund 

av försvårade omständigheter vad gäller själva användandet.66 

 

År 1976 infördes ett uttryck för ”the fair use doctrine” i amerikansk 

upphovsrättslig lagstiftning, the Copyright Act, vilket kan översättas 

till ”rimlig användning”.67Användare av upphovsrättsligt material får 

använda materialet ”in a reasonable manner”, dvs. ”på ett rimligt sätt. 

Att ett verk inte publicerats har ingen betydelse vid bedömningen av vad 

som är som är rimligt i enlighet med rekvisiten i 17 USC §§ 107: 

(1) Syftet med och typen av användningen, oavsett om användningen 

sker i 

kommersiell natur eller i utbildningssyfte, 

(2) det skyddade verkets natur (litterärt, konstnärligt etc.), 

(3) hur stor del av verket som kopieras, och 

(4) vad det innebär ekonomiskt för det upphovsskyddade materialets 

värde68 

 

4.1.2.1    Forts. Fair Use Doctrine - Dagens utveckling 

Liksom många andra principer och begrepp inom upphovsrätten är fair 

                                                 
64 NIR, Issue 3, 2012, Volume 81, s. 272. 

65 Aufderheide & Jaszi, s. 24. 
66 Ibid, s. 28. 
67 De Geer, Edward, Fair Use Doctrine i svensk musikjuridik, En hypotetisk implementering av Fair Use Doctrine i 

svensk upphovsrätt, Höstterminen 2012 och vårterminen 2013, s. 8. 
68 http://www.copyright.gov/title17/92chap1.html#107, 2014-05-02. 

http://www.copyright.gov/title17/92chap1.html#107
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use ett föränderligt begrepp. 69 Bill Graham Archives v. Dorling 

Kindersley Ltd. från 2006 illustrerar rådande utveckling av fair use som 

ägt rum under de senaste två decennierna. I rättsfallet är fråga om en 

bilderbok, Grateful Dead: The Illustrated Trip, där bilder använts utan 

tillstånd. Trots den otillåtna användningen bedömdes den ha skett enligt 

fair use. Domstolarna motiverade bedömningen med att 

bildsammanställningen hade skett i en kronologisk ordning, i en tidslinje, 

där användningens natur, den första faktorn, var så pass förändrat att 

sammanställningen var att anse som en transformativ70användning. De 

påpekade att det nya transformativa verket var framställt i en ny kontext, 

presenterades i ett nytt syfte och till en ny publik.71 

 

Med hänsyn taget till mängden rättsfall, har de ursprungliga fyra 

frågorna reducerats till tre som tar hänsyn till sedvana, menar författare 

som Aufderheide och Jaszi och anser därför att fair use numer kan 

bedömas utifrån tre frågeställningar. 

-Användes det upphovsrättsskyddade materialet i ett annat syfte, snarare 

än att endast återanvända materialet för det ursprungliga materialet och 

till samma publik? 

-Var mängden material som användes lämpligt i förhållande till syftet 

med användningen? 

-Var användningen rimlig inom området eller disciplinen?,72 

 

Om dessa frågor kan besvaras jakande är användning med största 

sannolikhet att anse som fair use.73    

 

De fyra faktorerna anses ha både hjälpt och stjälpt tillämpandet av fair 

use. samtidigt som de är en vital del av bedömningsprocessen saknades 

det länge någon systematisk insikt i branschers sedvana och ofta tolkades 

                                                 
69 Aufderheide & Jaszi, s. 25. 
70 ”Att ett verk är transformativt innebär att verket tillför ursprungsverket ett nytt syfte eller ny karaktär som förändrar 

dess innebörd eller budskap av verket”, Ibid, s. 80-82. 
71 Ibid, s. 80-82. 
72 Ibid, s. 24. 
73 Ibid, s. 25. 
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de fyra faktorerna på ett, enligt vissa, allt för självständigt vis.74 

 

4.1.2.2   Google-målet 

Då lagstiftning kring herrelösa verk är tämligen obefintlig, tenderar 

amerikanska institut att rättfärdiga användandet av herrelösa verk eller 

verk där rättsinnehavaren inte är lokaliserad genom en reasonable search. 

För det fall då anklagelser om intrång är för handen, får det antas att fair 

use-principer och upphovsrättsliga begränsningar kommer åberopas som 

ett led i att berättiga dessa handlingar. Exempelvis hävdar försvarslinjen 

i mål om intrång i Google-målet där författarväsendet står som 

målsägande, att till skillnad från att orsaka skada för okända författare, 

gynnas dessa av publicering, eftersom att de i annat fall hade förblivit 

okända. Således, genom efterforskning och massdigitalisering och 

publicering på internet, upprätthålls det universella värdet av kulturen i 

enlighet med fair use.75 

 

Enligt domstolen ansågs parterna i Google-målet gå för långt avseende 

den slutgiltiga överenskommelsen, då denna överskred rätten att utforma 

upphovsrättslig lagstiftning. Det här var enligt en viss domares 

uppfattning något som tillkomme den Amerikanska Kongressen och inte 

privata uppgörelser. För övrigt rör överenskommelsen marknadsmässig 

konkurrens och privata intressen. Till slut förklarades att enbart en opt-

in-lösning kunde respektera och garantera de rättigheter som följer av 

copyright law, till skillnad från den opt-out-lösningen76 som följde av 

överenskommelsen.77 

 

                                                 
74 Ibid, s. 24. 
75 Report on Orphan Works, s.71. 
76 Med opt out-lösning menas att branschorganisationer och/eller företag själva får anordna lämpliga lösningar medan 

berörda intresseorganisationer och organ övervakar efterlevnaden. En opt in-lösning däremot innebär att det föreligger 

samtycke på förhand, vilket i detta fall avser att tillgodose en rättsinnehavares intresse., 

http://books.google.se/books?id=C-

h4Gletq6UC&pg=PA90&lpg=PA90&dq=opt+in+l%C3%B6sning&source=bl&ots=AvkguD7VRq&sig=QNVYXqr_2xS

URcyicnLlZkiwjaU&hl=en&sa=X&ei=gQokVMD3C-

G7ygOAzYKoCA&ved=0CFYQ6AEwBw#v=onepage&q=opt%20in%20l%C3%B6sning&f=false, 2014-09-12. 
77 Copyright, and the Regulation of Orphan Works:A comparative review of seven jurisdictions and a rightsclearance 

simulation,  http://www.ipo.gov.uk/ipresearch-orphan-201307.pdf, s. 14. 

http://books.google.se/books?id=C-h4Gletq6UC&pg=PA90&lpg=PA90&dq=opt+in+lösning&source=bl&ots=AvkguD7VRq&sig=QNVYXqr_2xSURcyicnLlZkiwjaU&hl=en&sa=X&ei=gQokVMD3C-G7ygOAzYKoCA&ved=0CFYQ6AEwBw#v=onepage&q=opt%20in%20lösning&f=false
http://books.google.se/books?id=C-h4Gletq6UC&pg=PA90&lpg=PA90&dq=opt+in+lösning&source=bl&ots=AvkguD7VRq&sig=QNVYXqr_2xSURcyicnLlZkiwjaU&hl=en&sa=X&ei=gQokVMD3C-G7ygOAzYKoCA&ved=0CFYQ6AEwBw#v=onepage&q=opt%20in%20lösning&f=false
http://books.google.se/books?id=C-h4Gletq6UC&pg=PA90&lpg=PA90&dq=opt+in+lösning&source=bl&ots=AvkguD7VRq&sig=QNVYXqr_2xSURcyicnLlZkiwjaU&hl=en&sa=X&ei=gQokVMD3C-G7ygOAzYKoCA&ved=0CFYQ6AEwBw#v=onepage&q=opt%20in%20lösning&f=false
http://books.google.se/books?id=C-h4Gletq6UC&pg=PA90&lpg=PA90&dq=opt+in+lösning&source=bl&ots=AvkguD7VRq&sig=QNVYXqr_2xSURcyicnLlZkiwjaU&hl=en&sa=X&ei=gQokVMD3C-G7ygOAzYKoCA&ved=0CFYQ6AEwBw#v=onepage&q=opt%20in%20lösning&f=false
http://www.ipo.gov.uk/ipresearch-orphan-201307.pdf
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Google-målet utgör ett exempel på den vilja som finns, att bereda 

allmänheten tillgång till herrelösa verk då case law så ej medger, vilket 

medför att rättsinnehavares ombud och författare går till domstol, både 

till privata som offentliga enheter.78 

 

4.2   KANADA 

 

4.2.1   Copyright Act 

 

I Kanada erkänns herrelösa verk under sektion 77 i Copyright Act och ett 

verk status som herrelöst uppnås först när ”författaren inte kan 

lokaliseras”. Lagstiftningen gällande herrelösa verk kan appliceras på 

alla verkskategorier. Dock fordras enligt sektion 77, att herrelösa verk är 

utgivna. 

 

Det åligger the Copyright Board of Canada79att befatta sig med frågor 

avseende användning och exploatering av herrelösa verk, men the Board 

är inte bunden av formella regler till skillnad från en domstol.80Det 

innebär att the Board, som oinskränkt innehavare av rätten att fatta beslut 

om att utfärda en licens, samtidigt är förlänat rätten att likaledes avslå en 

ansökan, vilket benämns som residual discretion.81Denna rätt ska dock 

utövas ”reasonably”, vilket innebär av makten som utgår från 

lagsektionen vid utövandet fordrar att stor uppmärksamhet tas till 

intresset och behovet i fråga om att utfärda en licens.82 

 

Copyright Act statuerar att the Board kan för den som ansöker, licensiera 

en akt som är omnämnd i 3, 15, 18 eller 21”. Var och en av dessa 

                                                 
78 Ibid, s. 16, hänvisning till https://www.law.berkeley.edu/php-

programs/faculty/facultyPubsPDF.php?facID=346&pubID=222, 2014-08-14. 
79 Hädanefter omnämnd som ”the Board”. 
80 J. De Beer, M. Bouchard ,CANADA’S “ORPHAN WORKS” REGIME: UNLOCATABLE COPYRIGHT OWNERS 

AND THE COPYRIGHT BOARD, Prassad v. Canada (Minister of Employment and Immigration), [1989] 

1 S.C.R. 560 at 568-69, http://www.cb-cda.gc.ca/about-apropos/2010-11-19-newstudy.pdf,  2014-04-18, s. 2. 
81 http://www.cb-cda.gc.ca/about-apropos/2010-11-19-newstudy.pdf, 2014-08-18, s.19. 
82

 Baker v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration), [1999] 2 S.C.R. 817 at para. 5. 

https://www.law.berkeley.edu/php-programs/faculty/facultyPubsPDF.php?facID=346&pubID=222
https://www.law.berkeley.edu/php-programs/faculty/facultyPubsPDF.php?facID=346&pubID=222
http://www.cb-cda.gc.ca/about-apropos/2010-11-19-newstudy.pdf
http://www.cb-cda.gc.ca/about-apropos/2010-11-19-newstudy.pdf
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sektioner anknyter till konceptet om ”substantiality”, vilket innebär att 

enbart upphovsmän har rätten att kontrollera användandet av ”substantial 

parts” av verket. 

 

Det är möjlighet att exploatera ett herrelöst verk utan licens från the 

Board när användandet faller under fair dealing, dvs. till syfte för 

efterforskning eller för användande av privat bruk”, sektion 29. Hur som 

helst, bortsett från fall som rör ickekvalitativa frågor, verkar det som att 

det inte finns någon teknisk yttre ram för the Boards jurisdiktion vad 

gäller licensiering. Dock torde varje refusering av en licens rättfärdigas 

genom utövande av the Boards befogenhet. Som en effekt härav har the 

Board över tid och i praktiken utarbetat en lösning som lyder att ingen 

licens utfärdas för det fall det är klart att behovet av en sådan inte finns.83 

 

4.2.1.1   Reasonable Efforts 

Varje ansökan ska föregås av en utredning, en s.k. nödvändig 

efterforskning avseende skaparen av verket och ska visa på 

att ”reasonable efforts”84  har genomförts i enlighet med the Boards krav 

i 77 (1), vilket innefattar: 

-Adekvat sökning på fall-för-fall-basis 

-Sökarens natur, är det fråga om en individ av icke-kommersiell natur, 

en individ eller en kommersiell enhet 

-Föreslagen användning – rör det kommersiell användning eller icke-

kommersiell användning 

-Huruvida sökningen var reasonable med tanke på omständigheterna; 

och 

                                                 
83 J. De Beer, M. Bouchard ,CANADA’S “ORPHAN WORKS” REGIME: UNLOCATABLE COPYRIGHT OWNERS 

AND THE COPYRIGHT BOARD, Prassad v. Canada (Minister of Employment and Immigration), [1989] 

1 S.C.R. 560 at 568-69, http://www.cb-cda.gc.ca/about-apropos/2010-11-19-newstudy.pdf,  2014-04-18, s. 32 f.A.a., 

s.32 f. 
84 I enlighet med kravet i sektion 77 (1) kan the Board godta sökandens efterforskningar och sedermera utfärda en licens 

avseende herrelösa verk, när denne uppvisat ”reasonable efforts” i sitt sökande efter upphovsmannen samt funnit att 

denne ej är lokaliserbar.  Dock är oklart var kravet ”reasonable” innebär då inga tydliga kriterier har utarbetats, mer än 

att parlamentet har föreskrivit att sökanden inte måste göra allt som står i dess makt för att lokalisera upphovsmannen. 

Detta har sedermera medfört att det står the Board tämligen fritt att  utifrån varje specifikt mål fatta beslut utan att ha 

reglerat frågan närmare,<http://www.cb-cda.gc.ca/about-apropos/2010-11-19-newstudy.pdf>, s.16 f., 2014-2014-08-17. 

http://www.cb-cda.gc.ca/about-apropos/2010-11-19-newstudy.pdf
http://www.cb-cda.gc.ca/about-apropos/2010-11-19-newstudy.pdf
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-Verkets natur och information om ägaren. 

 

Sökanden ska visa att ”reasonable efforts” utförts för att lokalisera en 

upphovsman, vilket innefattar: 

-Ett konsulterande av repertoarerna av upphovsrättsliga agenturer som 

har rätt att utfärda licenser och  upphovsrättsorganisationer. 

-Nationella bibliotek, upphovsrättsliga organs registreringshistorik, 

bokförlag  och bokföring.    

-Internetsökningar, genomsöka gamla telefonböcker och dödscertifikat 

och fastighetsregister, 

-Utöka sökningen utanför Kanadas gränser om det finns anledning att tro 

att ägaren av upphovsrätten kan lokaliseras till utlandet. 

 

När the Board är tillfreds med en sökandes efterforskning och dess 

begagnade sig av ”reasonable effort”, kan en licens utfärdas. Beslutet 

fattas på basis av andra likartade situationer rörande upphovsmän 

och/eller generella marknadslösningar.85 

 

 

4.2.1.2   Substantial parts 

Vad som mens med substantial parts illustreras i License Application 

by Pointe-à-Callière, Montreal Museum of Archeology and History for 

the Reproduction of Quotations86, där ett museum i enlighet med sektion 

77 i Copyright Act, R.S.C. 1985, c. C-42, ansökte om licens för 

reproduktion och uppvisning av 12 citat samt översättning av 10 citaten 

i samband med en utställning. Citaten härrörde ur två publicerade böcker, 

vars författare fått till stånd citaten genom intervjuer, men ansökan som 

sådan avslogs. 

 

                                                 
85 J. De Beer, M. Bouchard ,CANADA’S “ORPHAN WORKS” REGIME: UNLOCATABLE COPYRIGHT OWNERS 

AND THE COPYRIGHT BOARD, s. 34 ff. 
86

 License Application by Pointe-à-Callière, Montreal Museum of Archeology and History for the 

Reproduction of Quotations, Copyright Board of Canada [2005] 33 C.P.R. (4th) 426 



39 

 

Sektion 77 medför en rätt för the Board att utfärda en licens i enlighet 

med vad som framgår av sektion 3, rörande reproduktion och 

översättning, då det är fråga om ett publicerat verk och där the Board är 

tillfyllest över sökandens strävan, att denne i enlighet med reasonable 

efforts, försökt lokalisera upphovsmannen, men där denne inte kunnat 

lokaliseras. 

 

Sektion 3 kan enbart skydda ett verk eller substantial parts av ett verk. 

Att som i fallet frilägga citaten eller se dem som en helhet utgör inte 

substantial parts av ett verk. Substantial parts ska bedömas både 

kvantitativt och kvalitativt. Citaten utgjorde 400 ord, vilket är mindre än 

en procent av det relevanta materialet. Rent kvalitetsmässigt utgjorde 

intervjuerna inte det centrala elementet av verken, och det påtänkta 

användandet var inte detsamma för museet som för författaren, på så sätt 

att resultatet inte utgjort substitut för originalet och att citaten inte utgjort 

nödvändiga delar av verken. Vidare var ingen av dessa faktorer enskilt 

avgörande, sett till helheten utgjorde citaten inte substantial parts av 

verken varifrån de togs.87 

 

 

 

 

4.3  En jämförelse 

 

4.3.1   USA – Sverige 

Amerikansk upphovsrätt är stadgad i 17 USC men reglerar inte frågan 

om herrelösa verk, men för att legitimera en användning av dessa verkar 

                                                 
87  License Application by Pointe-à-Callière, Montreal Museum of Archeology and History for the 

Reproduction of Quotations, Copyright Board of Canada [2005] 33 C.P.R. (4th) 426 . COMPILATION 

PRÉLIMINAIRE DES DÉCISIONS RENDUES AU CANADA EN 2004 EN c) MATIÈRE DE DROIT 

D’AUTEUR ci) A COMPILATION OF THE DECISIONS RENDERED IN CANADA WITH RESPECT 

TO COPYRIGHT IN 2004, http://www.robic.ca/admin/pdf/838/329FE-LC.pdf, s 51-52 

http://www.robic.ca/admin/pdf/838/329FE-LC.pdf
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principen om en ”reasonable search” vara för handen, med hänvisning 

till bl.a. Google-målet. Vid intrångstalan följer att så länge allmännyttan 

överstiger den privata förlusten så är användare av upphovsrättsligt 

material berättigade att använda detta in a reasonable manner i enlighet 

med fair use. Vid bedömningen härom ställs inget krav på att verket 

ifråga ska ha varit föremål för offentliggörande, dvs. att verket ska ha 

gjorts tillgängligt för allmänheten. Rimlighetsavvägningen beror helt av 

omständigheterna i det enskilda fallet och springer ur de fyra rekvisiten 

17 i USC §§ 107 som stadgar att  hänsyn ska tas till syftet och typen av 

användningen, vilken natur verket har, hur stort omfång som kopierats 

eller använts och vad det innebär för det upphovsskyddade materialets 

värde.   

 

Till skillnad från amerikansk lagstiftning, som inte lägger vikt vid om ett 

verk har offentliggjorts, är det i svensk rätt en fråga som är av avgörande 

betydelse.  Tillgängliggöranderätten som följer av ett offentliggörande 

reglerar rätten att ta del av ett verk. Ett offentliggjort verk kan visserligen 

fortfarande vara att anse som herrelöst i den bemärkelsen att ingen känd 

upphovsman står att finna, men det kan ha varit föremål för 

offentliggörande och är i enlighet med detta tillgängligt för 

exemplarframställning. Är ett verk inte offentliggjort stängs lånetagaren 

ute från möjligheten att ta del av verket i fråga. Herrelösa verk som är 

offentliggjorda omgärdas inte av samma restriktioner som icke 

offentliggjorda verk 

 

Bl.a. Google-målet ger uttryck för att användare av herrelösa verk 

företagit en s.k. ”reasonable search”, en till synes lättvindig 

efterforskning, för att på så vis rättfärdiga sitt användande. Detta är i 

svensk rätt inte möjligt, inte minst med hänsyn taget till Dir. 2012/28/EU 

som påbjuder att en omsorgsfull efterforskning ska företas i detta 

avseende enligt artikel 3. Direktivet appliceras visserligen inte på 

herrelösa verk som fotografier, men hänsyn ska tas till huruvida ett verk 

är offentliggjort eller ej, vilket medför att viss kvalificerad utredning 
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härför torde vidtas. Dock kan kravet på offentliggörande undantas med 

hänvisning till reglerna om avtalslicens, t.ex. för det fall då material som 

överlämnats till arkiv och bibliotek inte är förenat med särskild föreskrift 

om hur det får användas, eller då någon annan än rättighetshavaren 

inkommit med materialet.88 

 

4.3.3   Kanada – Sverige 

Kanadensisk lagstiftning erkänner ett verks status som herrelöst under 

sektion 77 i Copyright Act under förutsättning att författaren inte kan 

lokaliseras. Dessutom fordras för utfärdande av licens att ett verk är 

utgivet. Vikten av offentliggörande är för både svensk och kanadensisk 

rätt betydande då ett tillgängliggörande bygger på tidigare 

offentliggörande.   

    

Det ekonomiskt styrda organet the Copyright Board of Canada har till 

uppgift att befatta sig med frågor som rör herrelösa verk, dvs. utgivna 

verk där upphovsmannen inte kan lokaliseras. Med anledning av att 

någon söker få till stånd en licens, föranleder detta en utredning, en s.k. 

nödvändiga efterforskning, för att lokalisera verkets upphovsman, som 

ska utföras av sökanden i enlighet med kravet på reasonable efforts. The 

Board utövar residual discretion, vilket innebär att det kan både 

godkänna respektive avslå en ansökan om att använda ett verk, men 

denna rätt ska utövas reasonably, dvs. hänsyn ska tas till intresset och 

behovet i enskilda fallet i fråga om utfärdandet av en licens. 

    

Till skillnad från kanadensisk rätt finns ingen motsvarighet i svensk rätt 

vad gäller fair dealing, som i sig medför en rätt att nyttja ett herrelöst 

verk som fotografi för det fall det är fråga om efterforskning eller för 

användande av privat bruk. Dock är enligt svensk rätt möjligt för 

bibliotek och arkiv, att till syfte för bevarande av dess samlingar vidta 

åtgärder som för en lånesökande är uteslutet. 

                                                 
88

 Prop. 2012/13:141 sida 41 f. 
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Enligt såväl kanadensisk- som svensk rätt anses ett verk herrelöst om 

rättsinnehavaren inte går att identifiera eller lokalisera efter vidtagen 

efterforskning. Termerna skiljer sig åt länderna emellan vad gäller 

rekvisiten för efterforskningen då en omsorgsfull efterforskning ska ske 

i ärligt uppsåt för att tillvarata rättsinnehavarens intressen enligt Dir. 

2012/28/EU, artikel 2, medan en kanadensisk sökande ska vidta en 

nödvändig efterforskning som ska innehålla resonable efforts. 

Tillvägagångssättet är tämligen lika med tanke på att den som utför 

efterforskningen ska använda sig av lämpliga källor och i den mån det 

finns behov av det, även bedriva viss efterforskning utomlands. 

    

Själva ansökan om att få till stånd användning av ett herrelöst verk ska 

föregås av en utredning, en s.k. nödvändig efterforskning av skaparen av 

verket där sökanden ska visa på att denne iakttagit the Boards krav på att 

reasonable efforts har utförts.  Enligt svensk rätt krävs inte att sökanden 

på egen hand efterforskar vem som är upphovsman till ett verk, utan det 

ankommer på bibliotekets eller arkivets anställda. Således bedrivs ingen 

utredning om huruvida sökandens efterforskning var reasonable eller att 

hänsyn ska tas till sökanden natur. Det har ingen betydelse vem sökanden 

är eller vad sökanden har för avsikt gällande verkets användningsområde, 

utan det som är väsentligt är att ett herrelöst verk är offentliggjort enligt 

svensk rätt 

    

Vad gäller reasonable efforts fordras inte att sökanden gör allt som står i 

dennes makt för att lokalisera upphovsmannen, utan det är tillfyllest att 

denne uppvisar ett visst mått av ansats i sitt sökande efter 

upphovsmannen, vilket inbegriper en konsultation av tillgängliga källor 

såsom upphovsrättsliga organisationer, bibliotek, internet, 

fastighetsregister m.m., och för det fall det finns anledning att tro att 

upphovsmannen befinner sig utanför Kanadas gränser ska sökningen 

utökas till att omfatta även detta. Detta liknar ett svenskt 

efterforskningsförfarande, men till skillnad från kanadensisk rätt tycks 
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kravet på den som utför efterforskningen vara ställt högre. Troligtvis 

beror detta på att det i enlighet med ett svenskt förfarande inte finns ett 

överordnat organ likt the Board som har till uppgift att kvalitetssäkra 

själva efterforskningen och utifrån omständigheterna i det enskilda fallet 

fatta beslut om huruvida licens ska utfärdas, utan det sker direkt på 

grundval av den anställdes omsorgsfulla efterforskning. 

    

Enligt kanadensisk rätt tillkommer bestämmanderätten över substantial 

parts ett verk upphovsmannen allenast och för att the Board ska kunna 

meddela licens fordras att den del av verket som berörs är att anse som 

substantial. Vad substantial parts utgörs av beror på hur centralt 

elementet i fråga är taget till originalverket, om de utvalda delarna utgör 

en nödvändig karakteristisk del av ursprungsverket, om kopian är har en 

igenkänningsfaktor som relaterar till ursprungsverket och om den del 

som togs i anspråk används på ett sätt som utgör ett substitut och 

därigenom profiterar på originalet. Ur svensk rätts perspektiv ter sig 

denna företeelse främmande, eftersom i en situation om 

tillgängliggörande, är rätten att tillhandahålla en del eller delar av ett verk, 

något som inte beror av hur delarna uppfattas fristående från 

ursprungsverket, utan det beror helt av om verket i fråga är utgivet eller 

ej. Det är således själva offentliggörandet som är avgörande för om 

exemplarframställning kan tillåtas enligt svensk rätt. 

 

6.  Slutsats 

Enligt amerikansk rätt är som sagt användningen av upphovsrättsskyddat 

material legitimt om allmännyttan överstiger den privata förlusten, vilket 

innebär att rättighetshavare inte tycks åtnjuta ett fullvärdigt skydd utan 

endast kan använda sig av en intrångstalan för det fall intrång är för 

handen. Att införliva fair use med svensk rätt torde knappast medföra en 

ökad förutsebarhet, vare sig det är fråga om en klassisk- eller nydanande 

fair use-variant, utan snarare skulle det bidra till det motsatta eller i vart 

fall inte förbättra rådande läge. Systemet befrämjar visserligen 

användandet av upphovsskyddade verk, inte minst genom att användare 
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tycks rättfärdiga sitt användande med hänvisning till en reasonable 

search, men ur ett upphovsmannaperspektiv torde detta inte vara att 

föredra på grund av utebliven förutsebarhet. Inte förrän i ett sent skede, 

när det är fråga om en intrångstalan, kan en bedömning ske om huruvida 

upphovsrättsskyddat material använts i enlighet med kravet på 

reasonable manner. 

 

Vid första anblick tycks kanadensisk lagstiftning uppvisa större likheter 

med svensk- och EU-rättslig lagstiftning än motsvarande amerikansk 

sådan. Dock intar the Board som ytterst verkställande organ en 

särställning i jämförelse med svensk hantering av herrelösa verk. I 

Sverige finns inget överordnat organ som i sig utövar den absoluta 

makten över huruvida licens eller medgivande av exemplarframställning 

kan komma i fråga, utan det ankommer ytterst på den anställde vid 

respektive institution, att uppfylla kraven som ställs i varje enskilt fall 

och utifrån detta fatta beslut om huruvida exemplarframställning kan 

komma i fråga. Den sökande behöver således inte på egen hand företa 

någon utredning kring upphovsmannen av verket och ingen bedömning 

sker följaktligen härom av förklarliga skäl. Möjligen skulle det enligt 

kanadensisk synpunkt motiveras för att spara resurser, såväl ekonomiskt 

som tidsmässigt, men i praktiken bör nog detta ifrågasättas, eftersom det 

endast är fråga om uppvisande av reasonable efforts i samband med den 

nödvändiga efterforskningen, vilket inte kräver särskilt mycket av 

sökanden. Att applicera detta inom ramen för svensk lagstiftning torde 

vara överflödigt. 

 

Ändringarna som träder i kraft enligt Dir. 2012/28/EU omfattar inte 

herrelösa verk som fotografi, så i praktiken sker ingen förändring i 

hanteringen av dessa verk. Dock kan tänkas att ökade krav på 

dokumentation och efterforskning rent potentiellt sett skulle kunna 

gynna herrelösa verk som fotografi i det avseendet att kartläggning av 

eventuella tidigare offentliggöranden ökar, på grund av 

dokumentationsskyldigheten, med hänvisning till att all information som 
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införskaffas från den omsorgsfullt utförda efterforskningen registreras i 

en gemensam databas som hanteras av OHIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källförteckning 

 

Offentligt tryck 

Sverige 

Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 
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Prop. 2012/13:141 Förbättrade möjligheter till licensiering av 

upphovsrätt 

 

Prop. 2004/05:110 Upphovsrätten i informationssamhället – 

genomförande av 

direktiv 2001/29/EG, m.m. 

 

Ds 2013:63 Herrelösa verk i kulturarvsinstitutionernas samlingar 

 

Dir. 2001/29/EG om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och 

närstående rättigheter i informationssamhället 

 

Lagrådsremiss Herrelösa verk i kulturarvsinstitutionernas samlingar, 

Stockholm den 6 mars 2014 

 

EU 

 

DAE - The Digital Agenda for Europe (DAE) aims to reboot Europe's 

economy and help Europe's citizens and businesses to get the most out 

of digital technologies. It is the first of seven flagships initiatives under 

Europe 2020, the EU's strategy to deliver smart sustainable and inclusive 

growth, http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/digital-agenda-europe, 

(Senast besökt 2015-03-10) 

 

Communication from the Commission, Copyright in the Knowledge 

Economy, (COM (2009) 532 final, Brussels, 19.10.2009, 

http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/copyright-

infso/20091019_532_en.pdf, (Senast besökt 2015-03-13) 

 

Green Paper, Copyright in the Knowledge Economy, COM(2008) 466 

final, Brussels, 16.7.2008, http://publications.europa.eu/en/publication-

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/digital-agenda-europe
http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/copyright-infso/20091019_532_en.pdf
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