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Sammanfattning 

 

Kollektiv rättighetshantering av upphovsrätt och närstående rättigheter har blivit en allt större 

angelägenhet internationellt. Detta eftersom dessa rättigheter har fått en större marknad i 

denna digitala tidsålder. Detta har ökat vikten av kollektiv rättighetshantering och inom EU 

har det inte funnits någon specifik reglering av denna verksamhet. Det har funnits en medve-

tenhet inom EU att kollektiva förvaltningsorganisationer spelat en väsentlig roll på marknaden 

för dessa rättigheter. Vissa försök har vidtagits för att harmonisera området för kollektiv 

rättighetshantering. Det finns även vissa EU-rättsliga principer som påverkat verksamheten 

för dessa organisationer. Detta har dock ansetts inte var tillräckligt för att skydda rättighets-

havare, framförallt i länder utanför dennes medborgar- eller vistelseland. Andra identifierade 

brister i kollektiva förvaltningsorganisationers verksamhet har varit att rättighetshavarna inte 

haft tillräcklig möjlighet att påverka verksamheten i sin organisation samt att insynen och 

transparensen i verksamheten varit bristfällig på flera håll. Dessa problem har nu lett till att ett 

direktiv har ställts ut för att harmonisera området för kollektiv rättighetshantering inom EU. 

 

I Sverige har vi en god tradition av kollektiv rättighetshantering. Detta är mycket tack vare det 

välfungerande avtalslicenssystemet. Detta system har gjort att kollektiv rättighetshantering i 

Sverige bedömts som välfungerande på flera av de punkter som direktivet nu försöker harmo-

nisera inom EU. Detta har lett till frågan om avtalslicenssystemet kommer påverkas och om 

de svenska organisationernas verksamhet kommer behöva ändras och således öka i kostnader. 

 

De områden av kollektiv rättighetshantering som direktivet riktar in sig på kommer leda till 

att ett förslag läggs fram om en lag om kollektiv rättighetshantering. Detta arbete var i sin 

slutfas när detta förslag lades fram och kommer således inte behandla detta. Uppsatsen kom-

mer istället föra fram hur de svenska organisationernas verksamhet ser ut idag och vilka regler 

de rättar sig efter. Det kommer belysas att avtalslicenssystemet inte är ensam om att styra 

organisationernas verksamhet. Spörsmål som fördes upp i samband med att förslaget till 

direktivet lades fram kommer också vara en del av uppsatsen. Det blir således en utredning 

om vilka förändringar som svenska organisationer kan komma att möta i och med införandet 

av direktivet vad gäller styrning och insyn.  
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1 Inledning 

1.1 Introduktion till ämnet 

Området för upphovsrätt och till upphovsrätten närstående rättigheter har under de senaste 

decennierna gått igenom stora förändringar.
1
 Detta är mycket beroende av den snabba tek-

niska utvecklingen och internets framfart. I och med detta har gränser suddats ut och idag 

finns stora möjligheter att ta del av och dela skyddat material på stora delar av jordklotet. 

Skyddet av dessa rättigheter har länge varit en nationell angelägenhet och har således haft en 

territoriell begränsning. Rättighetshavarnas marknad har till stor del utgjorts av den inhemska 

marknaden. Det skyddade har länge varit fixerat på fysiska föremål så som böcker, skivor och 

videoband. Detta har kommit att ändras till att flertalet skyddade verk och prestationer delas 

och sprids över internet. Detta har komplicerat övervakningen av de skyddade verken. 

 

Att ensam bevaka den rätt som rättighetshavare erhåller vid skapandet av sitt verk eller pre-

station har ansetts som i princip omöjligt. För att lättare kunna övervaka och förvalta sina 

rättigheter samt att få betalt för utnyttjanden av sina verk och prestationer har rättighetshavare 

med rättigheter av samma eller liknande karaktär gått ihop kollektivt. Denna kollektivisering 

ger rättighetshavarna en större möjlighet att övervaka sina rättigheter. 

Länderna i norden var tidiga med att se potentialen i att ha rättighetshavare samlade. De 

nordiska länderna utnyttjade tidigt, redan på 1960-talet, dessa sammanslutningar av rättighets-

havare genom införande av lagregler som skulle lösa vissa spörsmål mellan rättighetshavare 

och nyttjare. Dessa sammanslutningar av rättighetshavare har sedan dess fått en allt viktigare 

roll som en part mellan rättighetshavare och nyttjare genom att det införts fler bestämmelser 

där dessa sammanslutningar har en viktig roll. Detta system har fått benämningen avtals-

licenssystemet. Att rättighetshavare går ihop i sammanslutningar för att lättare kunna förvalta 

sina rättigheter är dock inget som är typiskt enbart för oss i norden. Sammanslutningar av 

rättighetshavare finns i stort sett hela världen. I och med den tekniska utvecklingen försvårar 

övervakningen av rättigheterna har dessa organisationer fått en allt mer framträdande roll. 

 

Sammanslutningarna, eller organisationerna, av rättighetshavare bidrar inte enbart med att 

skydda rättighetshavarna från intrång, utan utgör även ett smidigare sätt för rättighetshavarna 

att nå ut med sina verk och förse de som är villiga att nyttja verken med ett smidigt och snabbt 

                                                           
1
 När det i detta arbete talas om rättighetshavare inbegriper det, så vitt inget annat framgår, upphovsmän och 

innehavare av till upphovsrätten närstående rättigheter. 
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sätt att erhålla tillstånd för nyttjande. Organisationerna har således en viktig roll på mark-

naden för här omtalade rättigheter. Det är därav inte förvånande att den Europeiska unionen 

(EU), med dess intresse av en välfungerande inre marknad och skydd av dess medborgare, 

bedömt det vara av stort intresse och av stor vikt att få denna marknad att fungera tillfreds-

ställande. För detta har EU identifierat att välfungerande organisationer är en förutsättning för 

att rättighetshavarana ska få rättmätigt skydd av sina rättigheter och för att den inre mark-

naden ska fungera. Detta för oss således närmare ämnet för denna uppsats. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att reda ut hur Sällskapsdirektivet kommer påverka den svenska 

marknaden för kollektiv rättighetshantering. Införandet av direktivet i svensk rättsordning 

kommer innebära vissa förändringar för parter som är aktiva inom denna marknad. Det är i 

första hand organisationer och dess verksamhet i förhållande till rättighetshavare som berörs 

av direktivet. Hur och i vilken utsträckning verksamheten kommer förändras är aspekter som 

uppsatsen närmare syftar till att klargöra. Att den svenska ordningen, i stora delar, vad gäller 

detta område har bedömts som välfungerande och således inte i behov av ytterligare reglering, 

väcker vissa frågor huruvida Sällskapsdirektivet är ett välkommet instrument för svensk del. 

Uppsatsen, inom den avgränsning som presenteras strax, ska således belysa och utreda hur 

direktivet kan komma att påverka den goda ordning som utvecklats i Sverige vad gäller 

kollektiv rättighetsförvaltning. 

 

Av vad som framgått hittills ligger direktivets fokus på kollektiv rättighetshantering och de 

organisationer som är verksamma inom detta område. De frågor som således väcks är sådana 

om hur det ser ut i Sverige i detta avseende. De frågeställningar som denna uppsats kommer 

förhålla sig till blir således: 

 I vilken omfattning kommer införandet av direktivet påverka svenska organisationers 

verksamhet och struktur? 

 Kommer avtalslicenssystemet och den ordning som sprungit därur beröras? 

 

1.3 Avgränsning 

En avgränsning kan inte sällan komma att ändras och ta form allteftersom arbetet tar form. 

Denna uppsats är inget undantag från detta. Till en början var ambitionen att större delar av 

direktivet skulle täckas av denna uppsats. Detta fick sedermera justeras desto mer material 
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och kunskap skaffades. Av denna anledning har uppsatsen fokuserat på avdelning I och II av 

direktivet, för att i dessa delar nå ett större djup. 

En annan avgränsning är att det i vissa delar inte funnits utrymme för att ge en fullständig 

redogörelse för det rättsområde som där behandlas. Istället har det redogjorts för vad som an-

setts som de mest relevanta delarna för att kunna uppnå uppsatsens syfte och belysa fråge-

ställningarna. 

Sällskapsdirektivet är ett instrument för att harmonisera där i berörda delar inom EU. 

Denna uppsats har dock fokuserat på direktivets effekter i Sverige på detta område. Effekterna 

av direktivet i andra medlemsstater har således inte belysts. I och med att en betydande del av 

uppsatsen berör avtalslicenssystemet kan dock uppsatsen ha viss relevans för de nordiska län-

derna. 

 

1.4 Metod och material 

Den metod som har använts för denna uppsats är en rättsanalytisk metod. Benämningen rätts-

analytisk metod kommer av att det har, av vissa, ansetts som en mer korrekt, framför allt mer 

pedagogisk, benämning än rättsdogmatisk metod.
2
 

 

Sällskapsdirektivet har ännu inte lett till någon svensk lagtext och utredningen om dess inför-

livande i svensk rätt blev offentlig först i det absoluta slutskedet av detta arbete.
3
 I och med 

detta har inget material kring utredningen kunnat behandlas i denna uppsats. Direktivtexten 

och relevanta skrifter som legat till underlag till direktivet har istället utgjort det övergripande 

materialet vad gäller denna del. Förslaget till direktivet och en del yttranden med anledning av 

det har använts för att belysa vissa spörsmål som kom upp när detta initiativ om harmoni-

sering presenterades. Utöver de nyss nämnda yttrandena har även en artikel från Max Planck-

Institutet används för att föra upp vissa tankar och spörsmål. 

Det område om kollektiv rättighetshantering till vilket uppsatsen syftar till att utreda har 

till viss del berörts i samband med ett delbetänkande av Upphovsrättsutredningen från 2010,
4
 

som således tjänat som underlag. 

Doktrin har använts för att redogöra för upphovsrätt i allmänhet framför all vad gäller dess 

innehåll och kollektiv ordning. De delar som redogör för svensk associationsrätt av relevans 

                                                           
2
 Se Kleineman, Jan, Rättsdogmatisk metod, Korling, Fredric & Zamboni, Mauro (red.), Juridisk metodlära, 

upplaga 1:2, Studentlitteratur, Lund, 2013, s. 24 f. och Sandgren, Claes, Är rättsdogmatiken dogmatisk?, 

Tidsskrift for rettsvitenskap 4-5/2005, s. 648-656. 
3
 SOU 2015:47 – Kollektiv rättighetsförvaltning på upphovsrättsområdet. 

4
 SOU 2010:24 – Avtalad upphovsrätt. 
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för uppsatsen, så som associationsrättslig verksamhet och redovisningsskyldigheter, har även 

de haft stöd av doktrin för att beskriva rättsläget. 

I uppsatsen förekommer även en viss praxis, visserligen inte i överflöd. Avgöranden från 

Marknadsdomstolen och konkurrensverket har använts för att belysa vissa konkurrensrättsligt 

relaterade spörsmål på det relevanta området. Ett förhandsavgörande, med svensk anknytning, 

från EU-domstolen har använts för att belysa förhållandet mellan kollektiva förvaltnings-

organisationer och användare. 

För att förstärka delen om insyn och rapportering har även svenska kollektiva rättighets-

organisationers webbsidor använts i viss utsträckning. 

 

1.5 Disposition 

Del I av uppsatsen är tänkt att ha en allmän infallsvinkel. Kapitel 2 redogör för bakgrunden 

till direktivet, konsekvensanalysen som legat till grund för direktivet och några allmänna 

reaktioner på förslaget till direktivet. Därefter följer, i kapitel 3, en redogörelse av svensk 

upphovsrättslig ordning i relevanta delar, en presentation av organisationer på området och en 

allmän presentation av nuvarande svensk reglering av organisationers verksamhet. 

Del II av uppsatsen går sedan närmare in på svensk rätt och hur direktivet kommer på-

verka den svenska ordningen på området för kollektiv rättighetsförvaltning. I kapitel 4 berörs 

implementeringen av direktivet. Sällskapsdirektivet presenteras närmare vad gäller dess 

tillämpningsområde och syfte i kapitel 5. I kapitel 6 berörs direktivets omfattning vad gäller 

vissa definitioner och direktivets anpassning efter olika områden för kollektiv förvaltning. 

Avtalslicenssystemets förhållande till direktivet presenteras och analyseras i kapitel 7. I rele-

vanta delar gås sedan kapitel 1-5 av direktivets avdelning II igenom i denna uppsats kapitel 8-

11. Dessa kapitel inleds med den relevanta direktivtexten, därefter följer en redogörelse av 

den relevanta svenska ordningen och avslutas med ett avsnitt om reaktioner på direktiv-

förslaget respektive ett analyserande avsnitt. Avslutningsvis i kapitel 12 i uppsatsen görs en 

framåtblick på det område som uppsatsen behandlat. 

Det rekommenderas att läsaren har ett exemplar av direktivet tillgängligt vid läsning av 

uppsatsen för att lättare kunna ta till sig den. 
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DEL I – ALLMÄNT 

 

2 Direktivet 

2.1 Bakgrund 

Den konsekvensbedömning (EN. Impact assessment) som ligger till grund för Sällskaps-

direktivet påtalar att marknaden för upphovsrätt och de närstående rättigheterna är av intresse 

för EU. Marknaden måste ses ligga inom den inre marknaden och den fria rörligheten för va-

ror och tjänster som präglar denna marknad.
5
 Att det även finns en digital inre marknad för 

upphovsrätt och närstående rättigheter som behöver fungera för att invånare i medlems-

staterna i högre utsträckning ska kunna ta del av sådant material är av intresse för EU.
6
 

Intresset för upphovrätt och närstående rättigheter och vikten av att skydda dessa rättig-

heter är inget nytt påfund från EU:s sida. En grönbok från 1995 kan, som exempel, påvisa 

detta. Denna grönbok var emellertid inte först med att identifiera de utmaningar och möjlig-

heter som kom med informationssamhället och teknikens utveckling. Här framgår att EU 

identifierade skyddet av upphovsrätt och närstående rättigheter vara av stor vikt för den inre 

marknaden. Det är viktigt för den inre marknaden att varor och tjänster som berörs av 

upphovsrätt kan röra sig fritt inom unionen. Vidare konstateras att dessa varor och tjänster 

inte kan röra sig fritt om inte skyddet av rättigheterna är harmoniserade inom EU.
7
 Att dessa 

rättigheter är viktiga för att bevara och främja medlemsländernas kulturella värden angavs 

vara en annan viktig orsak till att tillskapa ett harmoniserat skydd.
8
 Vidare identifieras de eko-

nomiska värden som finns på denna marknad och som är värda att skydda. Att det går att få 

ersättning för utnyttjanden av vad en upphovsman skapat utgör incitament till att investera i 

marknaden, vilket skapar konkurrens, utveckling och nyskapande.
9
 I grönboken förklarades 

att skyddet av immateriella rättigheter är en global angelägenhet. Informationssamhället och 

den nya tekniken gör marknaden gränslös och lösningar behövs för att skydda rättighets-

innehavare mot intrång.
10

 Ett antal nya marknader och tjänster som kan tänkas uppstå i takt 

                                                           
5
 Impact assessment – accompanying the document, Proposal for a Directive of the European Parliament and of 

the Council on collective management of copyright and related rights and multi-territorial licensing of rights in 

musical works for online uses in the internal market, SWD(2012) 204 final, s. 5. 
6
 Ibid. 

7
 Green paper – Copyright and Related Rights in the Information Society, COM(95) 382 final, s. 10.  

8
 Ibid, s. 11. 

9
 Ibid, s. 11 f. 

10
 Ibid, s. 12 ff. 
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med den tekniska utvecklingen redogjordes för i grönboken.
11

 Att den gränsöverskridande 

marknaden kommer växa och skillnader i lagstiftning på området medlemsstater emellan kan 

utgöra hinder för dessa gränsöverskridande marknader påtalades även det i grönboken.
12

 

Även, som det heter i den svenska översättningen, inkasserande organ (collecting societies i 

den engelska versionen) och deras roll och funktion togs upp.
13

 Inkasserande organ benämns, 

för relevans av arbetet, som kollektiva förvaltningsorganisationer i den svenska översätt-

ningen av Sällskapsdirektivet och som ”collective management organisation” i den engelska 

versionen av nyss nämnda direktiv. I fortsättningen kommer kollektiva förvaltnings-

organisationer att användas, eftersom det är uttrycket som anses mest relevant för det här 

arbetet. Skillnaden begreppen emellan kommer att beröras ytterligare längre ned. 

För att gå vidare i bakgrunden till Sällskapsdirektivet kan ett hopp framåt i tiden på cirka 

ett decennium göras. Under 2005 kom kommissionen att utfärda en rekommendation.
14

 

Rekommendationen identifierade den växande marknaden för onlinedistribution av musika-

liska verk som ett område som behöver harmoniseras.
15

 Här togs problemet med licensiering 

av onlinerättigheter upp. En kommersiell aktör, med andra ord en kommersiell användare, 

som ville täcka flera territorier med sin tjänst var tvungen att söka licens i varje medlemsstat 

och hos de organisationer i varje territorium som förvaltade dessa rättigheter. Detta ansågs 

vara hämmande för en växande marknad, eftersom transaktionskostnaderna blev höga för de 

kommersiella användarna.
16

  

Det huvudsakliga syftet med rekommendationen var således att medlemsstaterna skulle 

utveckla ett system som gjorde processen snabbare och mindre komplicerad för kommersiella 

användare att erhålla multiterritoriella licenser samt att insynen i organisationerna ökade och 

att rättighetshavarana fick större inflytande över sina organisationer. Rättighetshavarnas frihet 

att välja kollektiv förvaltningsorganisation, likabehandling av skilda kategorier av rättighets-

havare och skälig fördelning av royaltyer var några av de principer som lyftes fram av 

rekommendationen. Även uppmaningar om tillräcklig information från organisationerna till 

användarna om tariffer och repertoarer inför förhandlingar var en del av rekommendationen. 

Vissa effekter, eller uteblivna sådana, av rekommendationen kommer belysas närmare längre 

ned i arbetet. 

                                                           
11

 Ibid, s 19 ff. 
12

 Ibid, s 21 f. 
13

 Ibid, s 27. 
14

 Commission recommendation of 18 may 2005 - on collective cross-border management of copyright and 

related rights for legitimate online music services, (2005/737/EC). Datumet, den 18 maj 2005, kom sedermera att 

korrigeras och justeras till den 18 oktober 2005. 
15

 (2005/737EC), punkt 4 och 5 i ingressen till rekommendationen. 
16

 Ibid, punkt 7 och 8 i ingressen till rekommendationen. 
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2.2 Konsekvensanalysen 

2.2.1 Allmänt 

I samband med att förslaget till Sällskapsdirektivet lades fram
17

, lade kommissionen även 

fram en konsekvensanalys (EN. Impact assessment).
18

 I konsekvensanalysen förklaras 

kommissionen utförligt vad som ligger bakom förslaget till direktivet. I konsekvensanalysen 

konstateras att upphovsrätt bidrar i stor utsträckning till ekonomin i EU, såväl som arbets-

tillfällen. En studie från WIPO visar att 2008 bidrog den kreativa sektorn (EN. creative indu-

stries) med 3 % av den totala sysselsättningen inom EUs 27 medlemsstater.
19

 Sysselsättnings-

graden för denna sektor ökade med i genomsnitt 3.5 % per år mellan 2000-2007, vilket kan 

sättas i relation till den totala ökningen inom EU som låg på 1 %.
20

 Det framgår även att det 

sker en stor omsättning vad gäller upphovsrätt och att värdet av denna marknad är stor. Den 

inspelade musiken och den audiovisuella sektorn hade år 2008 ett värde på 6 miljarder euro
21

 

respektive 96 miljarder euro
22

. Den inspelade musiken stod för en femtedel av hela världens 

värde.  

Av detta förstås att det är stora värden som handhas i de kollektiva förvaltings-

organisationerna och att denna marknad har en stor betydelse för sysselsättningen inom EU 

och även resten av världen. När en marknad sysselsätter många människor och besitter sådana 

värden men samtidigt anses, i vissa fall, vara allt för oreglerad när det kommer till de aktörer 

som förser de egentliga intressenterna med tjänster, kan det vara av stort intresse att effektivi-

sera och harmonisera den. Kommissionen för fram att trots att kollektiva förvaltnings-

organisationer (EN. collecting societies) är verksamma på en nationell arena, är det av intresse 

för den inre marknaden eftersom organisationerna förvaltar rättigheter för utländska 

rättighetshavare genom reciproka avtal med liknande organisationer i andra medlemsstater.
23

 

Vid ett sammanträde som hölls den 23 april 2010 framkom en del synpunkter från de olika 

intressenterna i kollektiva förvaltningsorganisationer.
24

 Vissa ansåg att deras möjlighet att 

utöva inverkan på organisationerna var för liten, samtidigt som andra ansåg att det inte var 

                                                           
17

 Förslag till Europaparlamentet och Rådets direktiv om kollektiv förvaltning av upphovsrätt och närstående 

rättigheter och gränsöverskridande licensiering av rättigheter till musikaliska verk för användning på nätet på 

den inre marknaden, KOM(2012) 372 slutlig. 
18

 SWD(2012) 204 final. 
19

 Ibid, s. 5. 
20

 Ibid. 
21

 Ibid. 
22

 Ibid. 
23

 Ibid, s. 6. 
24

 Se Annex A i SWD(2012) 204 final, vilket är en rapport från sammanträdet. 



10 

 

något större problem. GESAC är en internationell sammanslutning av upphovsrätts-

organisationer i EU, Norge och Schweiz som representerade dessa organisationer vid detta 

sammanträde. GESAC utfärdade 2006 en rekommendation
25

 om att musikförlag ska kunna bli 

medlemmar i upphovsrättsorganisationer (EN. collective management societies) och musik-

förlagen skulle ha reprsentanter i styrelsen. SACEM, som är en fransk upphovsrätts-

organisation som förvaltar rättigheter för textförfattare, kompositörer och musikförlag, ansåg 

att deras organisation följde både kommissionens rekommendation från 2005 och GESACs 

rekommendation från 2006.  

Å andra sidan ansåg vissa musikförlag att deras inflytande och representation i styrelsen 

var bristfällig, åtminstone i de östeuropeiska organisationerna. Upphovsmännen uttryckte en 

viss oro för att det ökande inflytande som musikförlag fått i deras organisationer skulle vara 

till nackdel för dem.
26

 Detta gav intrycket av att det fanns missnöjen vad gäller inflytande i 

organisationerna och att det i vissa medlemsstater var svårt att över huvud taget utöva något 

inflytande. GESAC förde även fram, vid konsultationer av olika intressentgrupper som hölls 

mellan mars 2010 och december 2011, att olikheterna i de nationella rättsordningarna leder 

till en ojämn spelplan (EN. un-level playing field) för kollektiva förvaltningsorganisationer i 

Europa.
27

  

De nyss nämnda konsultationerna visade även att upphovsmän önskade en större insyn i 

organisationerna vad gäller avdrag som de gör samt icke-diskriminerande företräde av samt-

liga repertoarer och en minimistandard som deras organisationer måste hålla.
28

 Vad som stod 

klart efter sammanträdet 2010 är att alla olika grupper stod bakom ett försök att harmonisera 

reglerna för kollektiva förvaltningsorganisationer samt att bättra på styrningen och insynen i 

dessa organisationer.
29

 

 

Det är inte en total avsaknad av förhållningsregler för kollektiva förvaltningsorganisationer. 

För att skydda rättighetshavare, men även andra intressenter, har det inom EU vuxit fram ett 

antal principer vad gäller organisationernas verksamhet.
30

 Principerna bidrar till att skydda 

rättighetshavarna vad gäller deras exklusiva rättigheter samt den monopolställning som 

                                                           
25

 http://www.authorsocieties.eu/uploads/Modules/Library/icmpgesacdeclaration_final_en_070706.pdf, hämtad 

den 7/4-2015. 
26

 SWD(2012) 204 final, s. 58. 
27

 Ibid, s. 59. 
28

 Ibid, s. 60. 
29

 För en redogörelse för vad de olika grupperna uttryckte vid konsultationerna se Annex B i SWD(2012) 204 

final. Där framgår bland annat vad musikförlag, skivproducenter och kommersiella användare hade för 

synpunkter. 
30

 Principerna redogörs för i Annex C i SWD(2012) 204 final. 



11 

 

många organisationer kan ha på sitt territorium. De allmänna principerna som stammar från 

EU- domstolen är: 

1. Att kollektiva förvaltningsorganisationer inte får diskriminera sina medlemmar utifrån 

deras nationalitet, hemvist eller etablering. 

2. Att organisationerna inte får ålägga sina medlemmar skyldigheter som inte är absolut 

nödvändiga för att tillvarata medlemmarnas rättigheter och orättvist inkräktar på 

medlemmarnas frihet att utnyttja sin upphovsrätt. 

3. När licenser och tariffer utfärdas av organisationerna så ska så precisa uppgifter om 

användning som möjligt användas som underlag.
31

 

Vad gäller medlemskap och representation finns principer om icke-diskriminering, krav 

för medlemskap, att en organisation inte kan vägra medlemskap för att en rättighetshavare 

hanterar vissa av sina rättigheter individuellt, rätt att delta vid styrningen och intresse-

konflikter och principen om att organisationer inte kan vägra medlemskap med anledning att 

rättighetshavaren har vissa ekonomiska intressen i en användare, med undantaget att med-

lemmens möjlighet att delta i styrningen av organisationen kan begränsas. Ytterligare princi-

per som redogörs för av kommissionen som gällande inom EU berör rättighetshavares frihet 

att välja organisation, principer om organisationens kulturella engagemang och hur dessa me-

del används, distribution av ersättning samt organisationernas licensiering och dess relation 

med användarna.  

I den sistnämnda kategorin av principer finns den ur svenskt perspektiv intressanta princi-

pen om att när en tariff bestäms av en organisation vad en användare ska betala i ersättning 

för sin användning, ska den exakta användningen ligga till grund för ersättningen, så länge 

detta inte leder till oproportionerliga kostnader för bevakning av rättigheterna. Principen säger 

också att tarifferna ska vara proportionerliga i förhållande till användarens faktiska använd-

ning eller vad användaren sannolikt kommer använda.
32

 Av det nyss anlaggda finns det redan 

ett antal principer uppställda inom EU-rätten, utifrån domar av EU-domstolen och i vissa fall 

utifrån kommissionens rekommendation från 2005.
33

 

Kommissionen ansåg dessa principer inte vara tillräckliga för att komma till rätta med 

organisationernas bristande verksamhet och funktion. Detta berodde på att principerna inte 

                                                           
31

 Principen kommer till uttryck i bl.a. mål C-52/07 Kanal 5 Ltd, TV 4 AB mot STIM. 
32

 Ibid. 
33

 (2005/737EC). 
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har tillämpats enhetligt inom EU, att rekommendationen inte fått önskad effekt och att 

Tjänstedirektivets
34

 genomslag har varit positivt men begränsat.
35

 

 

2.2.2 Problemformulering 

Det första problemet som kommissionen identifierade i konsekvensanalysen var att rättighets-

havare, framför allt rättighetshavare från utlandet, inte alltid hade möjligheten att utöva sina 

rättigheter vilket till stor del ansågs bero på bristande styrning och insyn i organisationerna.
36

 

Andelen medlemmar som varken är medborgare av det land som organisationen är etablerad i 

eller har hemvist där uppgår till runt 10%.
37

 Detta kan vara en anledning till det svaga infly-

tande som denna kategori har. Till detta kan anföras att en stor del av intäkterna för organi-

sationerna kommer från nämnda kategoris verk.
38

  

Av det nyss nämnda framgår att de är av stort intresse för de medlemmar som inte är 

hemmahörande i den stat där organisationen är etablerad, att styrningen och insynen i organi-

sationerna är välfungerande och god. Eftersom det inte finns några EU-rättsliga regler som 

anger regler för styrning och insyn i kollektiva förvaltningsorganisationer, följer dessa organi-

sationer de nationella regler som finns, om det över huvud taget finns sådana.  

Vissa principer har uppkommit ur olika tvister, beslut och soft law-instrument som re-

dogjorts för ovan. I en del organisationer sker självreglering där regler om styrning och insyn 

tas in i stadgarna. Självregleringen kan ske antingen genom organisationen själv eller genom 

organisationer som GESAC och dess rekommendation.
39

 Kommissionen framhäver att det i 

flera medlemsstater gjorts försök via lagstiftning att förbättra organisationers styrning, vilket 

dock inte har ansetts vara tillräckligt eftersom det inte vidtagits tillräckliga åtgärder inom hela 

EU.
40

 Kommissionen påpekade att det i stora organisationer kan finnas få incitament för 

medlemmar att stå för kostnaderna att övervaka och kontrollera hur ledningen går till. Detta 

beroende på det spridda ägandet i organisationen. Vissa organisationer har ett stort antal 

medlemmar, vilket kan göra det omständligt att påverka organisationen.
41

 

                                                           
34

 Europaparlamentet och rådets Direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre 

marknaden. 
35

 SWD(2012) 204 final, s. 11. För kort redogörelse av vissa genomslag av Tjänstedirektivet, se not 43 på s. 11 i 

SWD(2012) 204 final. 
36

 SWD(2012) 204 final, s. 15. 
37

 Ibid. Se även fotnot 61 på samma sida. Detta gäller sådana medlemmar som inte är medlemmar via en 

organisation, utan är så att säga direkta medlemmar. 
38

 SWD(2012) 204 final, s. 16 samt Annex G, där bl.a. STIMs siffror redovisas. 
39

 http://www.authorsocieties.eu/uploads/Modules/Library/icmpgesacdeclaration_final_en_070706.pdf, hämtad 

den 7/4-2015. 
40

 SWD(2012) 204 final, s 17 och dess fotnot 73 för redogörelse av stater där legislativa försök gjorts. 
41

 SWD(2012) 204 final, s 18 f. 
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Det andra problemet som fördes upp i konsekvensanalysen är det om den dåliga ekono-

miska förvaltningen eftersom såväl inblicken i processen att samla in som påföljande fördel-

ning av ersättningar skulle vara bristande.
42

 Organisationerna får in stora summor som 

ackumuleras i väntan på distribution och det är då som inblicken i den ekonomiska förvalt-

ningen är bristfällig, eftersom det är svårt att ta reda på hur ersättningen förvaltas. Det finns 

även problem med dålig förvaltning av ersättningen under den tid den väntar på att distri-

bueras. Ersättningen investeras i vissa fall, vilket kan leda till ytterligare ersättning i form av 

t.ex. ränta. Dock kan dessa investeringar också leda till avsevärda förluster, vilket bärs av 

rättighetshavarna. Den ersättning som inte blir distribuerad, där det inte går att finna 

rättighetshavaren, hanteras på olika sätt av olika organisationer. I vissa fall används dessa 

medel till att finansiera verksamheten vilket kan ses som en reducering av incitamentet att öka 

effektiviteten i distributionen. I andra fall går dessa medel åter ut till användarna.
43

 Direktivets 

lösningar för att komma till rätta med problemet är att öka insynen i organisationerna, belägga 

organisationerna med skyldighet att redogöra för vad som sker med de medel som inte distri-

bueras och att medlemmar får ta del i besluten om vad som ska ske med dessa medel. Vissa 

intressenter talade för icke-diskriminerande fördelningsregler.
44

 

Det kan vara av intresse att ge en inblick i hur rättighetshavare upplever den nuvarande 

ordningen i Europa. Det är visserligen enbart inblickar på musikområdet men kan bidra till en 

viss konkretisering av problem. De belyser i stort samma problem som framgått ovan, att 

delaktigheten från medlemmar är för svag, att vissa organisationer enbart gynnar de större 

artisterna och att medel inte förvaltas och fördelas på ett smidigt och snabbt sätt.
45

 

 

2.3 Reaktioner på förslaget 

Efter att förslaget kom ut i juli 2012 kommenterades det i ett flertal artiklar och andra skrivel-

ser. Bland annat har det kommenterats av the Max Planck Institute for Intellectual Property 

and Competition Law.
46

 I denna del redogörs för en del av de åsikter som institutet förde 

fram. 

                                                           
42

 Ibid, s 19. 
43

 Se box 6 i SWD(2012) 204 final på s. 19 f. 
44

 SWD(2012) 204 final, s. 20. 
45

 Angående detta se vad som framgick under en paneldebatt från Berlin Music Week 2013, 

https://www.youtube.com/watch?v=dy9RLvulkwo, hämtad den 28/4-15. 
46

 Drexl, Josef and Nérisson, Sylvie and Trumpke , Felix and Hilty, Reto, Comments of the Max Planck Institute 

for Intellectual Property and Competition Law on the Proposal for a Directive of the European Parliament and 

of the Council on Collective Management of Copyright and Related Rights and Multi-Territorial Licensing of 

Rights in Musical Works for Online Uses in the Internal Market COM (2012)372 (January 16, 2013). Max 
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Lagstiftning ska så lite som möjligt påverka de självständiga kollektiva förvaltnings-

organisationer och påverkan genom lagstiftning ska enbart användas när det är nödvändigt, 

vid marknadsmisslyckanden eller en obalans i förhandlingsstyrka mellan inblandade parter. 

Marknaden för dessa organisationer karaktäriseras av ett faktiskt monopol, och i vissa fall av 

lagligt monopol, vilket beror på stordriftsfördelarna. Institutet framförde att lagstiftaren prin-

cipiellt inte ska försöka bryta upp och påverka det naturliga, faktiska, monopolet för dessa 

organisationer utan regleringen bör agera mot konkurrenshämmande effekter och missbruk av 

den dominerande ställning som dessa monopol har, missbruk som beskrivs i art. 102 FEUF.
47

 

Institutet påpekade att införandet av konkurrens på marknaden för onlinerättigheter för musik 

är förståelig, men medför vissa risker. En risk med förslaget är att enbart de allra största 

organisationerna kommer kunna erbjuda multiterritoriella licenser, vilket, i värsta fall, kan 

leda till att det enbart finns en organisation inom EU som erbjuder sådana licenser.
48

 Att detta 

kan bli ett problem med förslaget är något som institutet ställer sig frågande till om kom-

missionen reflekterat över, eftersom kommissionen avfärdade idén om en central portal för 

multiterritoriell licensiering genom att uttala en oro om att ett faktiskt monopol kunde uppstå. 

Båda dessa förslag skulle kunna leda till samma resultat.
49

 Vidare ifrågasattes om förslaget 

kommer bidra till konkurrens för licensiering till kommersiella användare, eftersom direktivet 

inriktar sig på konkurrensen mellan organisationerna vad gäller rättighetshavare. Rekommen-

dationen från 2005 bidrog till att möjligheten för användare att komma åt multi-repertoarer för 

ett territorium upplöstes, vilket gjordes i ett försök att skapa tillgång till multiterritoriella 

licenser.
50

 

Institutet påpekade kort att det vore bra med en bestämmelse som ger organisationen 

skyldighet att bevilja licenser till användare. Detta eftersom även marknaden i detta avseende 

präglas av ett faktiskt monopol.
51

  

                                                                                                                                                                                     

Planck Institute for Intellectual Property & Competition Law Research Paper No. 13-04. Tillgänglig på SSRN: 

http://ssrn.com/abstract=2208971 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2208971, hämtad den 8/4-15. 
47

 Ibid, punkt 5 och 6. 
48

 Ibid, punkt 8. 
49

 Ibid. Se även SWD(2012) 204 final, s. 46 f. för redogörelse för förslaget med en central portal. 
50

 Drexl, J, m.fl., Max Planck-institutets kommentar, punkt 9. 
51

 Ibid, punkt 11. 
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3 Svensk upphovsrättslig ordning i huvuddrag 

3.1 Upphovsrätt 

Upphovsrätt och närstående rättigheter regleras i Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära 

och konstnärliga verk (URL). I största korthet kan upphovsrätt sägas handla om det följande. 

Den som skapar ett litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätt till verket, 1 § URL. Vad 

upphovsrätten innefattar klargörs i 2 § URL. Där tillfaller det upphovsmannen en uteslutande 

rätt att förfoga över verket genom att framställa exemplar av verket och att göra det till-

gängligt för allmänheten, i ursprungligt eller ändrat skick, i översättning eller bearbetning, i 

annan litteratur- eller konstart eller i annan teknik. Utöver denna ekonomiska ensamrätt finns 

även en ideell rätt i 3 § URL. Den ideella rätten, till skillnad från den ekonomiska ensam-

rätten, kan inte överlåtas utan enbart efterges, 3 § st. 3 URL.  

Om ett verk skapats av fler än en person, och dessa personers respektive bidrag till verket 

inte utgör ett självständigt verk, tillfaller upphovsrätten dem gemensamt, 6 § URL. Ett verk 

kan bestå av skapelser från flera upphovsmän och även av insatser från artister. Exempelvis 

skapas ofta (populär)musik av fler än en person. Det kan vara personer som skriver texten, 

som blir upphovsmän till denna, det kan vara andra som komponerar melodin och en artist 

som sjunger in själva låten som skapats. Dessutom erhåller framställaren av skivan eller låten 

som spelas in en liknande rätt som nyss nämnda artist.
52

 Artisten och ljudframställaren erhål-

ler enbart en närståenderätt, om inte artisten, eller ljudframställaren, även varit med i någon av 

de tidigare processerna och skrivit texten eller komponerat melodin.  

Vissa upphovsrättens närstående rättigheter, artister och ljudproducenter är redan nämnda, 

erhåller ett rättsskydd som regleras i 5 kap. URL. Dessa rättighetshavare erhåller inte ett 

skydd för något litterärt eller konstnärligt som de skapat utan det är istället fråga om fysiska 

eller materiella prestationer som erhåller skydd, såsom ett framförande eller en inspelning. 

Dessa rättighetshavare erhåller liknande skydd som upphovsmän, dock med vissa undantag. I 

och med lagändringen 2005 gick dessa rättighetshavare från en förbudsrätt till en uteslutande 

rätt, som innebär en exklusiv förfoganderätt av samma typ som upphovsrättslig ensamrätt. 

Vad gäller utövande konstnärers rätt framgår de av 45-45 d §§ URL. Framställare av ljud- 

eller bildupptagningars rätt framgår av 46 § URL, radio och tv-företags rätt framgår av 48-48 

a §§ och i 49 § och 49 a § framgår rätten för databaser respektive fotografer.
53

 

                                                           
52

 En framställare, eller producent, är för det mesta ett skivbolag. 
53

 För mer ingående redogörelse för de till upphovsrätten närstående rättigheter se kap. 3 och 4 i Rosén, Jan, 

Upphovsrättens avtal, tredje upplagan, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2006. 
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Upphovsmän och innehavare av en närståenderätt får finna sig i vissa legala inskränk-

ningar i sin ekonomiska ensamrätt och dessa inskränkningar redogörs för i 2 kap. URL. En av 

dessa inskränkningar är den i 12 § URL, som anger att var och en får för privat bruk fram-

ställa ett eller några få exemplar av offentliggjorda verk. Rättighetshavare har i vissa fall en 

rätt till ersättning när rättighetshavaren inte kan motsätta sig användning. Detta brukar benäm-

nas som tvångslicens och en sådan finns till exempel i 47 § URL där närstående rättighets-

havare inte har ensamrätt på så sätt som nämns i 45 § st. 1 URL.
54

 Av relevans för detta arbete 

omfattar tvångslicensen i 47 § URL streaming av musik på nätet. I ett sådant fall har inte 

artisten, den närstående rättighetshavaren, så tillvida artisten inte är att betrakta som upphovs-

man, en ensamrätt som gör det möjligt att förbjuda streaming på nätet. Det är enbart upphovs-

mannen till det streamade verket som har den ensamrätt som gör det möjligt att förbjuda 

användningen.  

Med skyddet som tillkommer en rättighetshavare tillkommer också en exklusiv rätt att för-

foga över det som erhållit skydd.
55

 För att någon annan än personen som innehar rättigheten 

ska få förfoga över det som skapats krävs alltså att rättigheten överlåts.
56

 Upphovsrättens 

övergång behandlas i 3 kap. URL. I 27 § URL framgår att upphovsmannen helt eller delvis 

kan överlåta upphovsrätten. Det går således att skönja avtalsfrihetens princip, vad gäller de 

ekonomiska rättigheterna, av denna bestämmelse.  

Att upphovsrätten helt eller delvis kan överlåtas innebär att upphovsmannen kan överlåta 

rätten till alla de i 2 § URL uppräknade rättigheterna eller enbart en eller ett par av dessa. Vad 

gäller utövande konstnärer i 45 § URL tillämpas 27 § URL även på dem. Till det nyss sagda 

kan påpekas att det finns ytterligare sätt som kan ange ramarna för en överlåtelse. Dessa är i 

tiden, i rummet, till innehållet och graden av exklusivitet.
57

 De många olika begränsningar 

som finns att sätta för hur en användning får gå till belyser hur viktigt det är att avtalet mellan 

förvärvaren och överlåtaren är tydligt med vad som faktiskt överlåtits och den närmare inne-

börden av överlåtelsen. Ett avtal kan således ge förvärvaren rätten att använda verket genom 

att spela det på radio eller sända det i ett program på tv, men rätten att streama det online kan 

falla utanför vad som överlåtits. 

 

                                                           
54

 För grundligare redogörelse av tvångslicensen i 47 § URL se Rosén, J, Upphovsrättens avtal, 2006, s. 41. 
55

 Det finns inget skydd för verket innan det skapats, vilket förtydligas av att upphovsrätt inte kan erhållas för 

idéer, utan att det är upphovsmannens uttryck av en idé som erhåller skydd. Se Olsson, Henry, Copyright, nionde 

upplagan, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2015, s. 70 ff. 
56

 Huruvida en upphovsman överlåter sin upphovsrätt eller enbart upplåter den, eller om både överlåtelse och 

upplåtelse är möjligt, och ordvalet i URL diskuteras i Rosén, J, Upphovsrättens avtal, 2006, s. 87 f.  
57

 Se Rosén, J, Upphovsrättens avtal, 2006 s. 137 ff. 
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3.2 Kollektiv ordning 

3.2.1 Avtalslicens 

Vad som kan sägas vara en viss typ av inskränkning, eller ett sätt att förvalta rättigheter, är det 

system med avtalslicenser som utvecklats i de nordiska länderna.
58

 Avtalslicenssystemet är en 

nordisk företeelse som dock inte har en identisk konstruktion i alla de nordiska länderna. Den 

nu omtalade inskränkningen finner man inte bland övriga inskränkningar i 2 kap. URL. 

Avtalslicenserna finner man i 3 a kap. URL, sedan de plockades ur 2 kap. URL i samband 

med införandet av Infosocdirektivet.
59

 Avtalslicensen avseende utsändning i radio och tv 

fanns med redan vid URLs tillkomst. Avtalslicenssystemet har sedan dess tillförts ytterligare 

avtalslicenser och den senaste är den generella avtalslicensen i 42 h § URL som infördes 

2013.
60

 Detta system gör det möjligt för en användare att få tillgång till ett stort antal rättig-

heter på ett och samma ställe (”one-stop-service”).  

Avtalslicensen har en utsträckt verkan vilket innebär att när en användare tecknar en licens 

med en organisation som företräder rättighetshavare på ett visst område täcker denna licens 

även de rättighetshavare som inte försett organisationen med tillstånd att företräda dem. Detta 

framgår av den generella regeln i 42 a § URL, där det även framgår att organisationen som 

ingår avtalslicensen med en användare måste företräda ett flertal upphovsmän till i Sverige 

använda verk på området.  

Avtalslicenssystemet fordrar således en kollektiv ordning. De slag av verk som får använ-

das stipuleras i avtalet och de liknande slag av verk som organisationen inte företräder täcks 

av detta. En rättighetshavare som inte företräds av organisationen som tecknat avtalslicensen 

med användare, som således täcks av dess utsträckta verkan, har, genom detta system, rätt att 

få den ersättning för utnyttjande som stipuleras av avtalet mellan organisationen och använ-

daren. De utanförstående rättighetshavarna ska vara likställda med de rättighetshavare som 

organisationen företräder i fråga om ersättning som lämnas enligt avtalslicensen och förmåner 

från organisationen vilka väsentligen bekostas av ersättningen. Utanförstående rättighets-

havare har en möjlighet att förbjuda användningen av sina verk med avtalslicensen som 

grund. I dessa fall hänvisas användaren till att förhandla individuellt med rättighetshavaren 

                                                           
58

 I Upphovsrättens avtal, s. 90, beskriver Jan Rosén det som en särskild typ av inskränkning och i Copyright, s. 

214, menar Henry Olsson att det inte är en inskränkning utan ett sätt att förvalta rättigheterna. Det kan vara så att 

Rosén anser att inskränkningen sker då rättigheter täcks in av den utsträckta verkan som avtalslicenserna har. För 

de som är medlemmar i organisationen sker ingen faktisk inskränkning, eftersom de företräds av organisationen. 

Se även vad som sägs härom i prop. 2004/05:110, s. 246 och prop. 2012/13:141, s. 28 f. 
59

 Europaparlamentet och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av 

upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället. 
60

 SFS 2013:691. 
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om användaren vill att dessa verk ska ingå i sin repertoar. Möjligheten att förbjuda använd-

ning gäller dock inte för 42 f § URL. För de som vill framföra krav på ersättning för använd-

ning av verk med stöd av 42 f § URL gäller att endast den avtalsslutande organisationen kan 

göra dessa krav gällande, vilket framgår av 42 a § st. 3 URL.  

Rättighetshavare är beroende av organisationer som kan sluta avtalslicens om de ska 

kunna öka användingen av sina verk samtidigt som de har en god kontroll över användningen. 

För användare har organisationerna också en stor betydelse eftersom användarna snabbt och 

smidigt kan erhålla rättigheter genom dem. 

De idag existerande avtalslicenserna är:
61

 

 42 b § om framställning av exemplar inom myndigheter, företag och organisationer 

m.fl. 

 42 c § om framställning av exemplar inom undervisningsverksamhet 

 42 d § om biblioteks och arkivs möjligheter att överföra verk till allmänheten och att 

sprida exemplar i digital form 

 42 e § om avtalslicenser för ljudradio och tv 

 42 f § om vidaresändning av verk i ljudradio- eller televisionsutsänding 

 42 g § om återanvändning av verk i radio och tv, och 

 42 h § om generell avtalslicens 

Avtalslicenssystemet har bidragit till att kollektiva förvaltingsorganisationer fått en stor roll 

för rättighetshavare. Avtalslicenssystemet har även bidragit till att den kollektiva ordningen är 

väldigt god i Sverige vilket kommer utvecklas längre ned i samband med direktivets påverkan 

på avtalslicenssystemet. 

 

3.2.2 Bestämmelser med krav om kollektiv ordning 

I 2 a kap. URL, som har rubriken Rätt till särskild ersättning, finns ett antal bestämmelser 

som föreskriver kollektiv ordning för erhållande av ersättning. Det är en lagfäst rätt till ersätt-

ning. I 26 k-m §§ föreskrivs en rätt till ersättning vid tillverkning och införsel av anordningar 

för ljud- och bildupptagning, hur stor ersättningen ska vara samt hur ersättningen kan krävas 

in. Ersättningen knyter an till bestämmelser i Infosocdirektivet men har sitt ursprung i den 

kassettersättning som infördes 1999 i 26 k § URL.
62

 Vad för anordningar som anses vara såd-

ana som är ”särskilt ägnade” för privatkopiering har nyligen varit uppe för prövning i Svea 
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 För en mer ingående redogörelse av varje avtalslicens se Olsson, H, Copyright, 2015, s. 216 ff. 
62

 SFS 1998:1552. 
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hovrätt.
63

 De anordningar som målet gällde var ett antal olika iPhone-modeller. Efter klargö-

rande om att direktivkonform tolkning ska tillämpas, med hänvisning till en rad avgöranden 

från EU-domstolen beträffande relevanta delar av Infosocdirektivet, kom hovrätten fram till 

att iPhone-modellerna var särskilt ägnade för piratkopiering och att piratkopieringsersättning 

skulle utgå för dessa anordningar. Andra anordningar som träffas av bestämmelsen är t. ex. 

usb-minnen, mp3-spelare, externa hårddiskar och videospelare med inbyggt minne. Det är 

näringsidkare som bestämmelsen riktar sig till och således kan inte ersättning utkrävas från en 

som privat importerar sådana anordningar.  

I 26 l § URL föreskrivs ersättningens storlek som skiljer mellan analoga och digitala 

anordningar. I fråga om administrationen av ersättningen gäller en kollektiv ordning. De enda 

som har rätt att kräva in privatkopieringsersättning är organisationer som företräder ett flertal 

ersättningsberättigade upphovsmän och innehavare av närstående rättigheter på området, 26 m 

§ URL. I Sverige är det Copyswede som sköter detta som företrädare för upphovsmanna- och 

konstnärsorganisationer samt företrädare för fonogramproducenter genom avtal med IFPI och 

FRF (Filmproducenternas Rättighetsförening). Enligt andra stycket i 26 m § URL krävs det av 

näringsidkare, som avses i 26 k § första stycket URL, att de anmäler sig hos en organisation 

som har rätt att kräva in ersättningen. Vidare anges att näringsidkaren ska redovisa den 

information som uppräknas i andra stycket 26 m § URL. Vid fördelningen likställs ej före-

trädda rättighetshavare med de som organisationen företräder, 26 m § st. 1 URL. Dessa be-

stämmelser omfattar, genom hänvisningar, även utövande konstnärer (45 § URL), framställare 

av ljud- och bildupptagningar (46 § URL) och fotografer (49 a § URL).
64

 

Det finns även en rätt till ersättning för upphovsmannen vid vidareförsäljning av ett 

originalkonstverk. Denna rättighet kallas följerätt vars nuvarande lydelse och innehåll kom till 

vid införandet av följerättsdirektivet.
65

 Upphovsmannen har rätt till ersättning om ett original-

konstverk, som överlåtits, säljs vidare inom upphovsrättens giltighetstid om någon som är 

yrkesverksam på konstmarknaden är säljare, förmedlare eller köpare vid försäljningen, 26 n § 

1 st. URL. Vidare i paragrafen förklaras vad som är ett originalkonstverk och vem eller vilka 

som är ersättningsskyldiga. Ersättningens beräknande förklaras i 26 o § URL. Även denna 

                                                           
63

 Målnummer: T 6515-14. 
64

 För mer detaljerad beskrivning av, tillämpning i EU-domstolen och den internationella tillämpningen av 

privatkopieringsersättningen se Olsson, H, Copyright, 2015, s. 157 ff. 
65

 Europaparlamentets och Rådets direktiv 2001/84/EG av den 27 september 2001 om upphovsmannens rätt till 

ersättning vid vidareförsäljning av originalkonstverk (följerätt). 
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ersättning kan endast krävas in av en organisation som företräder ett flertal till i Sverige an-

vända verk på området, 26 p § st. 1 URL.
66

 

I 47 § st. 3 föreskrivs kollektiv ordning för möjligheten att kräva in ersättning för vidare-

sändning av ljudupptagning. 

 

3.3 Organisationerna 

3.3.1 Allmänt 

Att som enskild rättighetshavare bevaka sina rättigheter enligt URL är många gånger en 

omöjlig uppgift att företa sig. Utnyttjanden av skyddade verk kan ske på så många sätt och på 

så olika områden att de blir oöverblickbara för rättighetshavaren. En affisch av en målning 

kan tryckas vart som helst i världen och utnyttjas på flertalet olika sätt. Detsamma gäller för 

en låt, som kan spelas på radiostationer, kaféer och diskotek över hela världen. Det är fråga 

om massutnyttjanden av flertalet rättigheter som är skyddade genom URL. De oerhörda fram-

stegen på den tekniska marknaden och internets stora spridning i dagens samhälle har ytterli-

gare bidragit till den massiva användningen och spridningen av skyddade verk. För att bevaka 

sina rättigheter har rättighetshavare sedan en tid tillbaka gått samman i olika organisationer 

för att lättare kunna kontrollera sina rättigheter.
67

 Det blir således en kollektiv bevakning och 

förvaltning av rättigheter.  

Organisationerna har även en betydande roll för de kommersiella aktörer (användare) som 

vill använda skyddade verk. Användare som vill ha ett stort utbud att erbjuda sina konsu-

menter vill ha möjligheten att snabbt komma åt så många rättigheter som möjligt. En organi-

sation som företräder ett stort antal rättigheter på det område som användaren är aktiv kan 

minska transaktionskostnaderna avsevärt för användaren eftersom rättigheterna kan erhållas 

på ett och samma ställe.  

Organisationerna har bildats kring olika rättighetshavare och deras rättigheter. Sällskaps-

direktivet har just som syfte att harmonisera den kollektiva förvaltningen av upphovsrätt och 

närstående rättigheter, vilket kommer förklaras mer ingående längre fram. Verk utnyttjas ofta 

även i andra delar av världen. Eftersom rättigheterna i URL är till Sverige begränsade på det 

sättet att intrång på andra territorier inte kan övervakas och beivras på liknande sätt som i vårt 

territorium, sluts det ofta reciproka avtal där en liknande organisation, etablerad på ett annat 

territorium, åtar sig att bevaka sin avtalsparts företrädda rättigheter på sitt territorium. Avtalen 

                                                           
66

 För mer ingående redogörelse av följerätten se Olsson, H, Copyright, 2015, s. 116 ff. 
67

 De första organisationerna bildades på den senare hälften av 1800-talet. 
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är ömsesidiga och således åtar sig organisationerna att bevaka varandras rättigheter på vardera 

sitt territorium. 

Organisationer uppstår alltså för att möta intressen på två sidor. Dels är det rättighets-

havarnas intresse av att få ersättning för sina prestationer dels för att användare av rättigheter 

ska besparas utdragna procedurer när de vill samla ihop rättigheter till sina tjänster. Avtals-

licenserna förutsätter att organisationer finns för att förhandla om avtalen och kräva in ersätt-

ningen. Även ett fåtal andra bestämmelser i URL förutsätter att kollektiva förvaltnings-

organisationer finns för att en rättighetshavare ska kunna få ersättning.
68

 Kollektiva 

förvaltningsorganisationer har således en betydande roll på marknaden för upphovsrätter och 

närstående rättigheter. 

Organisationernas marknad präglas till stor del av monopol. Det kan vara lagliga monopol, 

upprättade av lagstiftaren, eller faktiska monopol, som uppstår genom stordriftsfördelar, vilket 

nämnts tidigare i samband med genomgången av konsekvensanalysen. 

 

3.3.2 Vissa organisationer 

En stor organisation är STIM.
69

 STIM beviljar licenser till användare som vill utnyttja de 

rättigheter som organisationen företräder. STIM är en ekonomisk förening. Företrädda 

rättighetshavare är musikskapare och musikförlag. Rättighetshavarnas ekonomiska rättigheter 

förvaltas av organisationen. Det är således musikaliska verk och dess texter som företräds, 

samt även musikförlagens rättigheter. Tillstånden, licenserna, innefattar offentligt fram-

förande av musikaliska verk och överföring till allmänheten vilket gör att nedladdning och 

streaming omfattas. STIM är också medlem i NCB
70

, vilket är en organisation bestående av 

STIMs motsvarigheter i Danmark (KODA), Island (STEF), Finland (TEOSTO) och Norge 

(TONO). Dessa organisationers mekaniska rättigheter, rätten att mångfaldiga rättigheterna i 

olika former t. ex. på skiva, band eller film, förvaltas av NCB. NCB utfärdar licenser och in-

kasserar och fördelar ersättningen. För utövande konstnärer är det SAMI
71

 som företräder 

deras ensamrätt till inspelningar och ersättning för offentligt framförande och överföring till 

allmänheten. SAMI är en ekonomisk förening och deras verksamhet utgår från tvångslicensen 

i 47 § URL. Både STIM och SAMI är medlemmar i förhandlingskartellen Copyswede, som 

samordnar och utfärdar licenser för vidareanvändning av tv- och radioprogram i olika medier. 

Copyswede är en ekonomisk förening. Eftersom det är en rad olika rättigheter som kan före-

                                                           
68

 Dessa bestämmelser har redogjorts för under 3.2.2 ovan. 
69

 Svenska tonsättares internationella musikbyrå, https://www.stim.se/sv. 
70

 Nordisk Copyright Bureau, http://www.ncb.dk/se/. 
71

 Svenska artisters och musikers intresseorganisation, http://www.sami.se/. 
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komma i tv- och radioprogram förhandlar Copyswede å sina medlemsorganisationers med-

lemmars vägnar med användare för att rättighetshavarna ska få sin ersättning. Copyswede 

fungerar således som en förhandlingspart och avtalsslutande part för sina medlemmar. 

Organisationen handhar även det svenska kompensationssystemet för privatkopiering enligt 

26 k-26 m §§ URL. En annan organisation, som likt Copyswede består av ett antal medlems-

organisationer, är Bonus Copyright Access.
72

 Denna organisation, som är en ekonomisk före-

ning, samordnar och utfärdar licenser för sina medlemmar, som är organisationer som före-

träder upphovsmän, förlag och utgivare verksamma på litteratur-, press-, bild- och not-

området. Organisationen grundar sin verksamhet på avtalslicensen i 42 c § URL, vilket inne-

bär att de utfärdar licenser för kopiering i, framför allt, undervisningsverksamhet. Fonogram-

producenter är i stor utsträckning medlemmar av IFPI
73

, som är en internationell organisation 

med nationella grupper. IFPI, liksom SAMI, har 47 § URL som underlag för sin verksamhet 

och fördelar ersättningar till sina medlemmar men anger sig själva som skivbolagens 

upphovsrättsorganisation och intresseorganisation. Totalt över hela världen har IFPI med-

lemmar från 70 länder. 

 

3.3.3 Nuvarande reglering av organisationernas verksamhet 

Det finns i dagsläget inga specifika regler för kollektiva förvaltningsorganisationer i Sverige. 

De regler som finns för organisationerna att förhålla sig till finns bl. a. i reglerna om avtals-

licenser. Dessa regler, i 42 a § st. 2 URL, ställer upp krav på hur organisationerna ska förhålla 

sig till utanförstående rättighetshavare när de ska fördela den ersättning som inkommer med 

anledning av avtalslicenser. Av samma paragraf framgår att de utanförstående har rätt att för-

bjuda användning genom avtalslicensen samt att de har rätt att kräva in individuell betalning.  

Utöver dessa regler finns även associationsrättsliga regler som dock inte riktar sig speci-

fikt mot kollektiva förvaltningsorganisationer. Dessa organisationer följer alltså de regler som 

gäller för den associationsform som de antagit. Det är således organisationsformen som styr 

hur organisationens verksamhet går till och hur insynen i associationen ska vara. Organi-

sationerna kan således anta någon, vilken som helst, av de organisationsformer som svensk 

rättsordning erbjuder. I Sverige, inom associationsrätten, anses antalet associationsformer 

vara begränsade. De associationsformer som finns att välja mellan är de som etablerats i lag, 

rättspraxis och doktrin.
74

 I de fall det inte finns en reglering sker det ofta analogier till regler 
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 Bonus står för: Bild Ord Not Upphovsrätt i Sverige, http://www.bonuscopyright.se/. 
73

 International Federation of the Phonographic Industry, http://www.ifpi.se/. 
74

 Se Johansson, Svante, Svensk associationsrätt i huvuddrag, elfte upplagan, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 

2014, s. 39 f. 
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för närliggande associationsformer eller att allmänna principer tillämpas. För t. ex. stiftelser 

tillämpas ofta föreningslagen analogt. De olika regleringar som införts från den svenska lag-

stiftaren är aktiebolagslagen (ABL)
75

, för aktiebolag, lagen om handelsbolag och enkla bolag 

(HBL)
76

, för handelsbolag och enkla bolag, och föreningslagen (FL)
77

, för ekonomiska före-

ningar.  

En annan associationsform är ideella föreningar, vilka kan sägas stå utanför rättsordning 

men istället regleras verksamheten av dess stadgar, föreningspraxis, i viss mån analogier från 

annan associationsrättslig reglering samt vad som följer av rättsutvecklingen i domstolarnas 

verksamhet.
78

  

Det finns även bolagsformer och föreningsformer som införts av EU. Dessa är Europa-

bolag
79

, Europeiska Ekonomiska Intressegrupperingar
80

 och Europakooperativ
81

. De tre sist-

nämnda associationsformerna kommer inte beröras närmare i detta arbete av den anledningen 

att det inte finns utrymme för det. Det ska dock förtydligas att direktivet omfattar alla kollek-

tiva förvaltningsorganisationer oavsett juridisk form, vilket kommer förklaras utförligare 

längre ned. Även stiftelser berörs av direktivet, vilka inte faller inom associationsbegreppet, 

där stiftelselagen (SL)
82

 gäller för många stiftelser.
83

  

Det är således den associationsform som en kollektiv förvaltningsorganisation antagit som 

styr graden av insyn, delaktighet för medlemmar och verksamheten i övrigt.  Organisationerna 

kan även vara skyldiga att uppfylla en viss form av insyn genom redovisning, som regleras i 

bokföringslagen och årsredovisningslagen, vilka kommer beröras närmre längre ned. 
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 Aktiebolagslag (2005:551). 
76

 Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag. 
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 Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar. 
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 Se Hemström, Carl och Giertz, Magdalena, Föreningar – om ekonomiska och ideella föreningar samt något 
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Del II – SVERIGE OCH DIREKTIVET 

 

4 Implementering av direktivet 

Direktivet är ännu inte implementerat i Sverige. För närvarande pågår en utredning om hur 

direktivet ska genomföras i Sverige.
84

 Den särskilda utredaren som tillsattes fick till den 6 

mars 2015 på sig att redovisa uppdraget. Bland de generella riktlinjerna för uppdraget framgår 

att utredaren ska föreslå de författningsändringar som är nödvändiga för att genomföra direk-

tivet samt belysa effekter och konsekvenser för dem som berörs.  

Kommittédirektivet påtalar att den kollektiva rättighetsförvaltningen i Sverige är i princip 

oreglerad, dock att den påverkas av bestämmelserna om avtalslicens i URL. I och med att 

bestämmelserna om avtalslicens överlappas av Sällskapsdirektivet ska utredaren föreslå ett 

genomförande som inte påverkar detta systems grundläggande funktion eller möjligheten att 

använda sig av avtalslicenserna. Utredaren ska vidare, enligt de generella riktlinjerna, förklara 

och tydliggöra direktivet så att det inte går ut över de som kommer beröras av det, samtidigt 

som en EU-gemensam uppfattning av direktivet måste beaktas. Direktivet ska även anpassas 

till svensk rätt i övrigt vilket innebär i förhållande till befintlig associationsrättslig reglering 

samt att hänsyn måste tas till gällande svenska principer och systematik.  

En viktig del för utredaren att förhålla sig till är att regleringen inte i onödan ska leda till 

ökade kostnader för de som kommer beröras av förslaget. Det finns även särskilda riktlinjer 

för utredaren att beakta. Vad gäller de särskilda riktlinjerna finns det anledning att redogöra 

för dem mer ingående längre ned. 

I ett tilläggsdirektiv till utredningen sköts redovisningen av utredningen fram till den 6 

maj 2015.
85

 

Utredningen är inte offentlig när detta arbete skrivs, vilket gör att det inte kan redogöras 

för vad denna utredning föreslår. Att utredningen kommer föreslå en ny, omfattande, lag på 

området står dock klart.
86

 I och med direktivets omfattning och detaljerade innehåll kommer 

denna lag med stor sannolikhet innebära vissa förändringar för de svenska organisationerna. 
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 Kommittédirektiv – Kollektiv rättighetsförvaltning på upphovsrättsområdet (Dir. 2014:30). 
85

 Kommittédirektiv – Tilläggsdirektiv till Utredningen om kollektiv rättighetsförvaltning på 
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5 Introduktion till Sällskapsdirektivet
87

 

5.1 Tillämpningsområde 

Av stor betydelse är det tillämpningsområde som direktivet har. Detta anges i artikel 2. Alla 

kollektiva förvaltningsorganisationer som är etablerade inom unionen omfattas av avdel-

ningarna I, II, IV och V, artikel 2.1, samtidigt som avdelning III samt artiklarna 34.2 och 38 är 

tillämpliga på de organisationer som är etablerade inom unionen och förvaltar upphovs-

rättigheter till musikaliska verk för gränsöverskridande användning på nätet, artikel 2.2. I arti-

kel 2.3 förklaras att relevanta bestämmelser i direktivet är tillämpliga på enheter som direkt 

eller indirekt, helt eller delvis ägs eller kontrolleras av en kollektiv förvaltningsorganisation, 

förutsatt att sådana enheter bedriver en verksamhet som, om den skulle bedrivas av den 

kollektiva förvaltningsorganisationen, skulle omfattas av bestämmelserna i direktivet. I den 

sista punkten i artikeln, 2.4 framgår vilka bestämmelser som är tillämpliga på alla oberoende 

förvaltningsenheter som är etablerade inom unionen. 

I skäl 12 i direktivets ingress framgår att alla kollektiva förvaltningsorganisationer ska om-

fattas av direktivet, med undantag för avdelning III som enbart är tillämplig på kollektiva 

förvaltningsorganisationer som förvaltar upphovsrättigheter till musikaliska verk för 

gränsöverskridande användning på nätet. Skäl 12 räknar även upp ordningar som kan finnas i 

medlemsstater, men som inte påverkas av direktivet. Det är ordningar så som individuell för-

valtning, kollektiva avtalslicenser med utsträckt verkan, obligatorisk kollektiv förvaltning, 

rättsliga presumtioner om representation eller överlåtelse av rättigheter till kollektiva 

förvaltningsorganisationer. 

 

 5.2 Syfte 

Syftet med direktivet framgår av skäl 8 i dess ingress: att uppnå samordning av de nationella 

bestämmelserna om hur kollektiva förvaltningsorganisationer får inleda sin verksamhet för att 

förvalta upphovsrätt och närstående rättigheter, om styrelseformerna för dessa organisationer 

och om ramen för kontroll av deras verksamhet. Vidare, i skäl 9, anges mer konkret vad syftet 

är - att fastställa krav som är tillämpliga på kollektiva förvaltningsorganisationer för att säker-

ställa stränga normer när det gäller styrelseformer, ekonomisk förvaltning, öppenhet och 

rapportering.  
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 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/26/EU om kollektiv förvaltning av upphovsrätt och närstående 

rättigheter och gränsöverskridande licensiering av rättigheter till musikaliska verk för användning på nätet på 

den inre marknaden. 
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Direktivet, och det nyss beskrivna syftet, kan ses som en reaktion av den uteblivna reakt-

ionen från marknaden av rekommendationen från 2005. Detta framgår av skäl 6 i ingressen 

till direktivet som nämner rekommendationens bakomliggande principer, vilka nämnts ovan, 

samt att effekterna av den sistnämnda uteblivit i stor utsträckning. Syftet framgår även av arti-

kel 1 i direktivet, där det även framgår ett syfte att fastställa krav för de kollektiva 

förvaltningsorganisationernas gränsöverskridande licensiering av upphovsrättigheter till musi-

kaliska verk för användning på nätet. Kort sagt kan det syfte som låg bakom rekommen-

dationen från 2005 sägas vara Sällskapsdirektivets syfte, dock att detta syfte nu har mer i de-

talj utretts och stakats ut. 

I artikel 3 definieras olika begrepp av betydelse för direktivet. Vad kollektiv förvaltnings-

organisation, rättighetshavare, medlem, rättighetsintäkter, förvaltningsavgifter, representat-

ionsavtal, användare, gränsöverskridande licens etc. är anges i artikeln. 
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6 Direktivets omfattning 

6.1 Definitioner 

6.1.1 Kollektiva förvaltningsorganisationer 

Allmänt 

För att utröna vilka organisationer som anses vara sådana kollektiva förvaltnings-

organisationer som omfattas av direktivet, finns en definition av begreppet i direktivets artikel 

3 (a). Kollektiv förvaltningsorganisation (EN. collective management organisation) definieras 

i artikel 3 (a) som en organisation som har tillstånd enligt lag eller genom överlåtelse, licens 

eller annat avtal att som sitt enda eller huvudsakliga syfte förvalta upphovsrätter eller när-

stående rättigheter för mer än en rättighetshavare till gemensamt gagn för dessa rättighets-

havare, och som uppfyller minst ett av följande kriterier: i) organisationen ägs eller kontroll-

eras av sina medlemmar, ii)organisationen är organiserad på ideell basis. I förslaget till 

direktivet hette det dock upphovsrättsorganisation (EN. collecting society) och definierades 

som en organisation som har tillstånd enligt lag eller genom överlåtelse, licens eller annat 

avtal från mer än en rättighetshavare, att förvalta upphovsrätter eller närstående rättigheter 

som sitt enda eller huvudsakliga uppdrag och som ägs eller kontrolleras av sina medlemmar.
 

88
 

Begreppet i förslaget, upphovsrättsorganisation, ändrades till det mer passande kollektiv 

förvaltningsorganisation. Anledningen till ändringen kan vara den kritik av det i förslaget 

valda begreppet som kom fram i yttranden beträffande förslaget såväl som i artiklar med 

kommentarer till förslaget.
89

 Utöver vad som sägs i artikelns definition kan skälen i direkti-

vets ingress vara till hjälp. I skäl 14 framgår att kollektiva förvaltningsorganisationer inte be-

höver anta en specifik juridisk form. Det saknar således betydelse om organisationen antar 

den juridiska formen av en förening, ett aktiebolag eller ett kooperativ. Enligt skälet ska även 

stiftelser, som inte har medlemmar, omfattas av direktivet. Vidare förklarar skälet att med-

lemsstaterna, vid genomförandet av direktivet, ska se till att det inte går att kringgå direktivet 

genom val av juridisk form. Avslutningsvis i skäl 14 anges att enheter som representerar 

rättighetshavare, och som är medlemmar i kollektiva förvaltningsorganisationer, kan vara 

andra kollektiva förvaltningsorganisationer, rättighetshavarsammanslutningar, fackföreningar 

eller andra organisationer. 
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 Artikel 3 (a) i KOM(2012) 372 slutlig. 
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 Kritiken redogörs för nedan. 
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Vad som menas med förvaltning av upphovsrätter eller närstående rättigheter är av bety-

delse för att reda ut vilka som omfattas av definitionen i artikel 3 (a). Förvaltning av rättig-

heter, enligt direktivet, inbegriper utfärdande av licenser till användare, revision av användare, 

granskning av hur rättigheterna används, säkerställande av upphovsrätt och närstående rättig-

heter, inkassering av intäkter från nyttjande av rättigheter och fördelning av utestående belopp 

till rättighetshavare, vilket framgår av skäl 2. Även vad som sägs i slutet av skäl 16 kan vara 

till hjälp vid klargörandet av vad förvaltning av rättigheter kan inbegripa. Där sägs att fast-

ställande av tariffer, utfärdande av licenser eller inkassering av pengar anses vara förvaltning 

av rättigheter. 

 

Reaktioner på förslaget 

Den kritik, vilken nämndes kort ovan, som riktades mot valet av begreppet upphovsrätts-

organisationer (collecting societies) var, från svenskt håll, framförallt riktad mot den otydlig-

het om vilka som faktiskt skulle komma att ses som en upphovsrättsorganisation. ALIS
90

, som 

är en upphovsrättsorganisation för litterära verk, förklarar, i sitt yttrande med anledning av 

direktivet, att organisationer som inte borde täckas in av definitionen kan komma att omfattas 

samtidigt som organisationer som borde omfattas kan falla utanför definitionen. De sist-

nämnda organisationerna utgörs av så kallade paraplyorganisationer, som inte tecknar avtal i 

eget namn utan som företrädare för andra organisationer och upphovsrättssällskap som paral-

lellt bedriver annan verksamhet. Som del av de förstnämnda organisationerna kan förlag 

komma att omfattas av definitionen. Även huvudsaklighetskriteriet ansåg ALIS vara oklart 

vilket kan göra att intresseorganisationer och fackförbund kan komma att omfattas av försla-

get. En tydligare definition efterfrågas, för en tydligare träffbild av direktivet.
91

 KLYS
92

 och 

Copyswede uttryckte även de oro över den otydliga definitionen av upphovsrätts-

organisationer. En fråga som KLYS undrade över är om paraplyorganisationer kommer om-

fattas av definitionen. En annan fråga var huruvida organisationer som sysslar med annat än 

att förvalta upphovsrätt eller närstående rättigheter kommer omfattas av definitionen av 

upphovsrättsorganisation.
93

 De frågor som redogjorts för här, dyker upp i ett inte obetydligt 

antal av de yttranden som kom in till Justitiedepartementet med anledning av förslaget till 

Sällskapsdirektivet. 
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 Administration av Litterära Rättigheter i Sverige, http://www.alis.org/. 
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Max Planck-Institutet riktade, i sin ovan nämnda artikel, kritik mot valet av begreppet 

”collecting society”. Kritiken var trefaldig. Först påtalar institutet att definitionen inte fram-

häver den kollektiva aspekten i dessa organisationer. En grundpelare i dessa organisationer är 

att individuella rättighetshavare har, genom organisationen, åstadkommit en starkare förhand-

lingspart, i förhållande till om de skulle förhandla individuellt, i förhandlingar med starka 

användare. Solidaritet mellan olika kategorier av rättighetshavare är ofta en viktig del i 

organisationerna, vilket innebär enhetliga tariffer för alla verk såväl som blankettlicenser. Det 

nyss nämnda bidrar till att sänka transaktionskostnaderna.
94

 Den andra delen av kritiken utgår 

från att definitionen inte tillräckligt tydligt förklarar att organisationerna är förvaltare av 

rättighetshavarnas prestationer.
95

 Detta framgår först, och enbart, av artikel 4 i förslaget, 

förklarade institutet. Detta ansåg institutet vara av betydelse för att särskilja organisationerna 

från andra enheter, som förlag, som förvärvar rättigheter från rättighetshavare och sedan för-

valtar dem för egen räkning. Vad gäller att organisationerna är förvaltare av sina medlemmars 

rättigheter påtalade institutet att detta framgår mycket tydligare i en definition av ”collecting 

societies” i en kommunikation från 2004. Där lyder definitionen: Collective rights manage-

ment is the system, under which a collecting society as trustee jointly administers rights and 

monitors, collects and distributes the payment of royalties on behalf of several rightholders.
96

 

Sista och tredje delen av kritiken förklarade att det finns risk för omkringgående av direkti-

vet.
97

 Det tycks krävas ägandeskap eller kontroll över organisationen av dess medlemmar 

vilket utelämnar sådana organisationsstrukturer där delägare av organisationen inte är 

rättighetshavare. Omkringgående skulle kunna ske genom tillskapandet av enheter där med-

lemmarna är flera kollektiva förvaltningsorganisationer, så kallade paraplyorganisationer. 

 

Analys 

Problemet med att det inte framgick tillräckligt tydligt att det var fråga om kollektiva 

sammanslutningar av rättighetshavare har lösts genom att helt enkelt byta ut benämningen av 

organisationerna i förslaget, upphovsrättsorganisation/collecting society, mot kollektiv 

förvaltningsorganisation/collective management organisation. Nu framgår det att det är fråga 

om kollektiv förvaltning. För att ytterligare förtydliga att det är fråga om en kollektiv förvalt-

ning har det i direktivets definition, artikel 3 (a), införts att organisationen ska ha som sitt 

                                                           
94
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enda eller huvudsakliga syfte att förvalta upphovsrätter eller närstående rättigheter för mer än 

en rättighetshavare [kursiverat här] till gemensam gagn för dessa rättighetshavare. Att det är 

fråga om förvaltning av rättighetshavares rättigheter blir också klart med den nya benäm-

ningen, förvaltningsorganisation respektive management organisation. Att tillintetgöra möjlig-

heten att kringgå direktivet genom att bilda exempelvis paraplyorganisationer har lösts genom 

att det i skäl 14 framgår att kollektiva förvaltningsorganisationer bedrivs i olika juridiska for-

mer som kontrolleras eller ägs antingen av innehavare av upphovsrätt och närstående rättig-

heter eller av enheter som representerar sådana rättighetshavare. Detta framgår även av artikel 

3 (a) och dess punkt i). Vad gäller den oro som uttrycktes av ett inte obetydligt antal svenska 

instanser när förslaget var ute på remiss, vilket redogjorts o korthet ovan, får sägas att direkti-

vet har blivit betydligt tydligare i sina definitioner om vad en kollektiv förvaltnings-

organisation är. Direktivet har således en stor träffbild och har som ambition att gälla för ett 

stort omfång av organisationer. 

 

6.1.2 Oberoende förvaltningsenheter 

Vad som i direktivet har benämnts som oberoende förvaltningsenheter definieras i artikel 3 

(b). En oberoende förvaltningsenhet är en organisation som enligt lag eller genom överlå-

telse, licens eller annat avtal har tillstånd att som sitt enda eller huvudsakliga syfte förvalta 

upphovsrätter eller närstående rättigheter för mer än en rättighetshavare till gemensamt 

gagn för dessa rättighetshavare, och som i) inte, vare sig direkt eller indirekt, helt eller delvis, 

ägs eller kontrolleras av rättighetshavare, och som ii) organiseras på vinstbasis. Enligt skäl 

15 till direktivet är oberoende förvaltningsenheter kommersiella enheter som en rättighets-

havare bör kunna anförtro förvaltningen av sina rättigheter. Dessa enheter ägs eller kontrolle-

ras dock inte av rättighetshavare, vilket är en egenhet som skiljer dem från kollektiva 

förvaltningsorganisationer. Om dessa enheter skulle utföra samma uppgifter som en kollektiv 

förvaltningsorganisation är de dock skyldiga att lämna viss information till de rättighetshavare 

som de representerar, till kollektiva förvaltningsorganisationer, till användare och till allmän-

heten. Vilka bestämmelser som ska tillämpas på oberoende förvaltningsenheter framgår av 

artikel 2.4. Det som skiljer oberoende förvaltningsenheter från t. ex. skivproducenter och 

olika förläggare är att de oberoende förvaltningsenheterna agerar i de representerade 

rättighetshavarnas intresse, och således inte i eget. Detta framgår av skäl 16. Införandet av 

detta begrepp i direktivet, ett begrepp som inte var med i förslaget, hjälper ytterligare till att 
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klargöra vad för organisationer som ses som kollektiva förvaltningsorganisationer, och såle-

des omfattas av direktivet. 

 

6.1.3 Ytterligare kategori av enheter 

Det finns även andra enheter, som inte anses vara kollektiva förvaltningsorganisationer eller 

oberoende förvaltningsenheter, som kommer omfattas av direktivet. De benämns som enheter 

som direkt eller indirekt, helt eller delvis ägs eller kontrolleras av en kollektiv förvaltnings-

organisation, artikel 2.3. Direktivets bestämmelser ska tillämpas på sådana enheter om de be-

driver en verksamhet som, om den skulle bedrivas av den kollektiva förvaltnings-

organisationen, skulle omfattas av direktivet. Det anges att det är de relevanta bestämmelserna 

i direktivet som omfattar dessa enheter. I skäl 17 anges att en kollektiv förvaltnings-

organisation kan låta faktureringen av användare eller fördelningen av utestående belopp till 

rättighetshavare skötas av en juridisk person som organisationen äger eller kontrollerar. I 

dessa fall ska den juridiska personen således omfattas av relevanta bestämmelser i direktivet. 

Detta förhindrar kringgående av direktivet genom upprättandet av dotterorganisationer. Även 

detta ger ytterligare vägledning om vilka organisationer och enheter som omfattas av direkti-

vet. 

 

6.2 Olika förutsättningar för olika områden 

6.2.1 Reaktioner på förslaget 

Från många håll påpekas att förslaget, och således även direktivet, utarbetats med musik-

områdets marknad som fond. Från många svenska instanser, i sina yttranden med anledning 

av förslaget, påpekas detta, men det har även uppmärksammats på andra håll. ALIS tog i sitt 

yttrande upp att trots avdelning III oberoende av avdelning II, har den sistnämnda avdel-

ningen, vid dess utformning, haft rättighetsförvaltningen på musikområdet som utgångspunkt. 

På det litterära området, som ALIS är aktivt inom, är marknaden mycket mer territoriell i den 

bemärkelsen att litterära verk främst riktar sig till de som kan läsa språket verket är skrivet på. 

Detta medför att det krävs en översättning av verket för att litterära verk ska bli intressanta på 

en gränsöverskridande marknad. På musikområdet finns inte riktigt samma problem eftersom 

musik inte är lika beroende av en språklig kunskap för att ta del av verket.
98

 Även BUS
99

 ut-

tryckte ett missnöje med att förslaget haft förvaltningsstrukturen på musikområdet som 

utgångspunkt och att förutsättningarna på andra områden inte tillräckligt beaktats. Andra 
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organisationer, än de som är verksamma på musikområdet, ansåg BUS inte möta samma 

utmaningar och krav i sin verksamhet.
100

 Även KLYS och Copyswede uttryckte en oro över 

den bristande analysen av andra områden än kollektiv förvaltning av musikupphovsmäns 

rättigheter. De påtalade att det fanns en risk att avsedda positiva effekter inte kommer kunna 

uppnås på andra områden än musikupphovsmännens.
101

 

Att förslaget och direktivet är i stor grad utarbetat med musikupphovsmännens kollektiva 

förvaltning som bakgrund är inget som enbart uppmärksammats i Sverige. Att förslaget inte 

synes vara lika anpassat för närstående rättighetshavare som för upphovsmän är något som 

Josef Drexl uttalade vid en ”rundabords”-sammankomst den 24 april 2013.
102

 Han förklarade 

att området för musik ser annorlunda ut jämfört med det litterära området och tar ett exempel, 

likt det som ALIS var inne på, om vilken marknad som den polske författaren är mest ange-

lägen om, vilket självklart är den polsktalande marknaden. Trots detta så täcker förslaget alla 

områden inom upphovsrätt och närstående rättigheter, förklarade han. 

Detta blir även tydligt eftersom musikområdet har en framträdande roll i de arbeten som 

ligger till grund för direktivet. Detta inte minst av att rekommendationen från 2005, och dess 

uteblivna genomslag, är en stor anledning till direktivet. Huruvida ett större fokus ligger på 

andra områden än musikupphovsmännen i direktivet jämfört med förslaget, är svårt att ur-

skilja. Dock konstateras att inga uttryckliga bestämmelser om andra upphovsrätts- eller 

närståenderättsområden har tagits in direktivet för att belysa de annorlunda förutsättningar 

som dessa står inför. 

 

6.2.2 Svensk ordning 

För att belysa de olika förutsättningar som råder inom de olika områdena kan de uppgifter om 

verksamheterna som inkom i samband med Upphovsrättsutredningens delbetänkande från 

2010 tjäna som underlag.
103

 Bonus Presskopia, vilka nu är Bonus Copyright Access, lämnade 

i uppgift att deras inkasserings- och fördelningssystem utgår från statistiska undersökningar. 

Vad som kopieras och kopieringsvolymen undersöks. Resultatet beträffande kopieringsvolym 

används sedan vid förhandlingar om ersättningens storlek. Vad som kopieras tas fram för att 

bistå fördelningen till de olika medlemsorganisationerna som sedan i sin tur fördelar vidare 

sin del till sina medlemmar. Organisationerna beaktar likabehandlingskravet i 42 a § URL vid 
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fördelningen och det finns även beslut och styrdokument i organisationerna som ser till detta 

krav.
104

 

För STIMs del sker fördelningen efter faktiskt användning. Organisationen inkasserar och 

fördelar ersättning för offentligt framförande, överföring till allmänheten och vidaresändning. 

Den sistnämnda ersättningen inkasseras dock av Copyswede, men fördelas av STIM. STIM 

tecknar avtal med avtalslicensverkan för 42 e och f §§ URL, varav den sistnämnda alltså in-

kasseras av Copyswede. Organisationen meddelade även att det i många avtal finns en 

redovisningsplikt för licenstagaren. De kan således fördela medlen till de ersättnings-

berättigade efter faktisk användning.
105

 

Det kan även tilläggas vad SAMI meddelade, vilka belyste skillnader inom olika områden. 

SAMI, som visserligen inte tecknar avtalslicenser, men inkasserar och fördelar ersättning för 

användning som sker med stöd av 47 § URL, har samarbete med IFPI för inkassering vid 

överföring och offentligt framförande. Vad gäller vidaresändning samarbetar de med 

Copyswede. Fördelningen av ersättningen från överföring i radio och TV sker med hjälp av 

underlag om faktisk användning. Däremot vad gäller offentligt framförande baseras ersätt-

ningen med hjälp av statistiskt underlag p.g.a. kostnadsskäl.
106

 

Till detta kan tilläggas att Upphovsrättsutredningen uttalade att den ”… bedömer samman-

taget att systemen är mycket väl utarbetade och anpassade efter vilken verkstyp eller nyttjande 

det är fråga om.”
107

 

 

6.2.3 Analys 

Att det finns viss oro kring direktivets stora fokus på musikområdet och kollektiva 

förvaltningsorganisationer på det området får anses förståeligt. Detta med tanke på att bl. a. 

rekommendationen från 2005 legat som underlag för direktivet. Från svenskt håll har organi-

sationernas verksamhet ansetts välfungerande och välanpassade för sitt område. De områden 

som inte tillämpar faktisk användning vid fördelning av ersättning kan således möta föränd-

ringar som kan föranleda inte obetydliga kostnader i utvecklande av nya och mer kostsamma 

arbetssätt. Det får anses som något märkligt att andra områden än det för musik inte har 

undersökts och konsulterats mer utförligt i utredningen. Mot bakgrund av den kritik som 

kommit från flera håll i just denna del har inte direktivet tagit tillräcklig hänsyn till karaktären 

av de andra områden än det för musik och då framför allt online-rättigheter till musik. 
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7 Avtalslicenser och direktivet 

7.1 Rättighetshavare 

Av relevans för en aspekt av syftena med avtalslicenssystemet bör även klargöras vilka som 

ses som rättighetshavare enligt Sällskapsdirektivet. Ett av syftena med avtalslicenssystemet 

är, vilket tidigare framgått, att även utanförstående rättighetshavare omfattas av en sluten 

avtalslicens. I artikel 3 (c) finns definitionen av en rättighetshavare: en person eller enhet, 

som inte är en kollektiv förvaltningsorganisation, som innehar upphovsrätt eller närstående 

rättighet eller som, inom ramen för ett avtal om utnyttjande av rättigheter eller enligt lag, har 

rätt till en del av rättighetsintäkterna. Av denna bestämmelse kan utläsas att även utanförstå-

ende rättighetshavare enligt avtalslicenserna omfattas. Detta eftersom även utanförstående 

rättighetshavare har rätt till en del av rättighetsintäkterna som en organisation inkasserar med 

stöd av en avtalslicens, jfr. 42 a § st. 2 URL. 

 

7.2 Avtalslicensens relation till konkurrens 

Innan en redogörelse för avtalslicenssystemets inverkan på organisationernas verksamhet i 

relation till direktivets syften tar vid, ska en del kritik och problem vad gäller organisationerna 

tas upp. Vid några tillfällen på bildområdet har det uppstått tvist om fördelningen av ersätt-

ning som inkommit genom avtalslicens. Även den kritik från Bildleverantörernas förening 

(BLF) som inkom i samband med Upphovsrättsutredningens delbetänkande från 2010 berörde 

detta.
108

 Tvisten i Marknadsdomstolen tog utgångspunkt i konkurrensrätt och missbruk av 

dominerande ställning i dåvarande konkurrenslagens 19 § (1993:20).
109

 Kärandena, Svenska 

Konstnärsförbundet (SK) och Föreningen Förlagsutgiven Fackpress (FFF), menade att sva-

randen, vilka var Bonus Presskopia missbrukade sin dominerande ställning när de vägrade 

låta SK och FFF bli medlemmar hos dem eller att i övrigt tillgodose den rätt till ersättning 

som tillkommer organisationerna och deras medlemmar av de medel som förvaltas och för-

delas av svaranden. Det konstaterades att en dominerande ställning förelåg för svaranden men 

att det, med anledning av avtalslicenssystemets utformning, inte kunde anses utgöra missbruk 

av dominerande ställning. Det var med anledning av att SK och FFF vägrades medlemskap på 

den grunden att ingen av organisationerna var huvudorganisation eller hade tecknat avtals-

licens, som inget missbruk av dominerande ställning ansågs föreligga. Konkurrensverket hade 

tidigare avgjort samma sak och även de ansåg att detta inte utgjorde missbruk av dominerande 
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ställning, bl. a. mot bakgrund av hur avtalslicenssystemet är utformat.
110

 Kritiken, från BLFs 

sida, riktade in sig på att regleringen av vilka som får vara med i de olika organisationerna 

borde hanteras så att öppenhet garanteras. BLF ansåg att organisationer som representerar ett 

större antal medlemmar bör vara garanterade medlemskap. 

 

7.3 Avtalslicensens kompatibilitet med direktivet 

7.3.1 Tidigare bedömning av avtalslicenssystemet 

I ett delbetänkande av Upphovsrättsutredningen uträddes en del frågor som har nära anknyt-

ning till Sällskapsdirektivet, särskilt vad gäller avtalslicens och organisationernas verksam-

het.
111

 Tillgodoseende av ett fungerande system vad gäller transparens, effektivitet och 

konkurrensneutralitet sätt utifrån såväl ett rättighetsperspektiv som ett användarperspektiv, 

var vad utredningen skulle sträva efter.
112

 Utrednigen såg, bland annat, över det dåvarande 

avtalslicenssystemet och föreslog en del ändringar vad gäller dessa bestämmelser. En ändring 

som föreslogs var att det inte längre skulle vara uppställt som krav i upphovsrättslagen att en 

organisation måste företräda ett flertal svenska upphovsmän på området för att vara berättigad 

att utfärda avtalslicens. Detta krav fanns i ett flertal bestämmelser i URL. Istället skulle orga-

nisationen företräda upphovsmän till de i Sverige använda verken på området, vilket skulle 

vara mer förenligt med de nordiska grannländernas bestämmelser och öppna upp för ut-

ländska organisationer som kunde ha ett intresse av att bedriva verksamhet i Sverige. Utred-

ningen föreslog även att det enbart skulle finnas en organisation som kunde utfärda avtals-

licens på området dvs. den organisation som är mest representativ och bäst företräder 

upphovsmännen. Utredningen föreslog dessutom införandet av en ny generell avtalslicens 

eller, som utredningen hellre kallade den, särskild avtalslicens. En liknande avtalslicens fanns 

redan i Danmark.
 113

 De ändringar som genomfördes började gälla den 1 november 2013.
114

 

Av relevans för detta arbete skulle utredningen, enligt tilläggsdirektivet till utrednings-

direktivet, utvärdera hur det gällande fördelningssystemet för avtalslicenser fungerar i förhål-

lande till upphovsmän och andra rättighetshavare, särskilt de som inte företräds av den avtals-

slutande organisationen.
 115

 Det uppdrogs åt utredningen att se över om upphovsrättslagen var 

i behov av ändring för att säkerställa att de ersättningar som betalas till en organisation på 
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grundval av avtalslicenser kommer rättighetshavare, särskild de som inte företräds av organi-

sationen, till del. Ifall eventuella problem identifierades skulle utredningen föreslå hur dessa 

kunde lösas. Utredningen inhämtade information från organisationer verksamma i dessa frå-

gor för att kunna redogöra för hur inkasserings- och fördelningsverksamheten går till.
116

 

Effektiviteten av avtalslicenssystemet hos organisationerna ansågs vara god. I bedöm-

ningen av effektiviteten låg bland annat huruvida de olika sätt som används för att fördela 

medlen kan anses noggranna och rättvisa, i vilken utsträckning upphovsmännen faktiskt får 

del av inkasserade medel samt organisationernas förmåga att hitta utanförstående rättighets-

havare. Det framgick att fördelningssystemen såg olika ut för olika avtalslicenser, vilket dock 

ansågs vara rimligt eftersom områdena ser olika ut och således har olika förutsättningar be-

träffande fördelningssystem. Att förutsättningarna ser olika ut på de olika områdena för 

avtalslicens var något som noterades av Upphovsrättsutredningen i dess delbetänkande. 

Utredningen konstaterade där att för vissa områden används inte den faktiska användningen, 

vilket utredningen uttalade som den noggrannaste metoden, som underlag för fördelning, ef-

tersom det helt enkelt bedömts som för kostnadskrävande att ta fram underlag för faktisk 

användning inom vissa områden. Det används istället statistiska underlag och i vissa fall utgår 

stipendier till medlemmar och icke medlemmar. Hur stora kostnaderna är för inkassering, 

fördelning och utbetalning av ersättningarna anges även det som en måttstock för effektivitet. 

Även hur dessa kostnader tas ut skiljer sig organisationerna emellan. Dock ansågs dessa kost-

nader ligga på en rimlig nivå.
117

 

En annan del som utreddes var öppenheten och transparensen i organisationerna. I denna 

del påtalades att avtalslicenssystemets konstruktion bidrar till höga krav inom dessa områden. 

Detta gäller särskilt för förutsättningarna för anslutning eller medlemskap och för ersättning. 

Organisationerna har en skyldighet i 42 a § st. 2 URL om likabehandling mellan utanför-

stående rättighetshavare och medlemmar. Detta krav anses göra att såväl transparensen som 

öppenheten bedömdes hålla en tillfredsställande nivå. Detta tillstyrktes av att organisationerna 

i hög grad anstränger sig för att nå ut till rättighetshavare med information om hur dessa kan 

ansluta sig till organisationen, både genom sina egna kanaler, så som hemsida, men även via 

andra medier. Ett flertal organisationer gör även sina årsredovisningar tillgängliga på sina 

hemsidor.
118
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När det kommer till likabehandling av utanförstående rättighetshavare bedömde utred-

ningen den som välfungerande. Utredningen konstaterade, med de inkomna svaren från 

organisationerna som underlag, att det är väldigt sällan som rätten att begära individuell 

ersättning utnyttjas. Utredningen fortsatte med att konstatera att organisationerna verkar för 

rättighetshavarnas bästa och att det är sällan som oidentifierade medel förblir oidentifierade 

under så lång tid att de preskriberas och går tillbaka till organisationerna. Utredningen be-

dömde således att kravet i upphovsrättslagen om likabehandling av upphovsmännen följs på 

ett mycket tillfredsställande sätt. I denna del nämndes även de tvister på bildområdet som re-

dogjorts för ovan. Utredningen påtalade att något missgynnande av utanförstående upphovs-

män inte kunde anses föreligga trots att avgörandena skulle kunna tolkas så. Detta eftersom 

samma ersättningsregler gäller för alla upphovsmän, vilket utredningen konstaterar leder till 

att det inte kan anses svårare för utanförstående upphovsmän att utfå ersättning. Organisat-

ionerna bidrar med det underlag om utnyttjanden som de har till upphovsmannen.
119

  

Utredningen gjorde även en bedömning av om ytterligare skyddsregler behövdes. Detta 

trots tvisterna och kritiken kring fördelningssystemet, som redogjorts för ovan. Angående 

detta uttalade utredningen att fördelningssystemen är välfungerande, vilket talade för att inga 

ytterligare skyddsregler var nödvändiga. Dock ställdes frågan om skyddsregler även behövdes 

för organisationer, eftersom nuvarande skyddsregler endast gäller för rättighetshavare. Även 

detta identifierade utredningen kunna utläsas av de ovan nämnda tvisterna och kritiken. Denna 

fråga besvarade utredningen på så sätt att den inte ansåg det föreligga några brister i systemet 

beträffande frågan om skyddsregler för organisationer som bör åtgärdas i den upphovsrättsliga 

lagstiftningen. Detta eftersom detta snarare berörde konkurrensrättslig problematik.
120

 

Sammanfattningsvis gjorde utredningen den bedömningen att det konstaterade välfunge-

rande systemet inte var i behov av ytterligare skyddsregler varken för upphovsmän eller andra 

rättighetshavare eller någon ytterligare reglering av organisationernas verksamhet.
121

 

 

Som förklarats ovan ledde utredningens förslag till vissa ändringar i URL. I den proposition 

som bl. a. behandlade utredningen uttalades återigen avtalslicensernas påverkan på organi-

sationernas verksamhet.
122

 Det konstaterades här, vilket även påtalats av utredningen, att det 

visserligen inte finns några regler för fördelning av den ersättning som organisationerna får in 

för användning av verk med stöd av avtalslicens, men att ett ansvar vilar på organisationerna 
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att beakta kraven om likabehandling mellan utanförstående rättighetshavare och medlemmar 

och således fördela medlen på ett rättvist sätt. Vidare uttalades att organisationerna måste 

kunna hantera krav från utanförstående rättighetshavare om förbud mot användning eller att 

de kräver individuell ersättning. Avslutningsvis i denna del uttalades att ”[a]vtalslicenserna 

förutsätter att organisationerna lever upp till detta ansvar och att förvaltningen av rättig-

heterna fungerar tillfredsställande”.
123

 

Vidare uttalades det i propositionen att efterlevnad av den kritik som riktats från vissa håll 

om att fler organisationer än den avtalsslutande skulle få fördela medlen skulle leda till att de 

administrativa kostnaderna skulle öka. Detta uttalades direkt efter ett påpekande om att 

huvudsyftet med avtalslicenssystemet var att användare genom ett enda avtal ska kunna er-

hålla alla rättigheter inom ett område. Propositionen förklarade vidare att organisationerna 

måste förhålla sig till likabehandlingsprincipen vid fördelning och att det visserligen kan fin-

nas synpunkter från utanförstående rättighetshavare om villkor i avtalen, men att det alltid 

fanns en rätt för dessa att begära individuell ersättning. Vad gällde kritiken om att vissa 

organisationer vägrades medlemskap i t. ex. paraplyorganisationer uttalades att en ovillkorlig 

rätt för organisationer att bli medlemmar skulle kunna försvåra förvaltningen av rättigheterna 

och ytterst drabba upphovsmän och användare.
124

 Till sist i denna del uppmärksammade 

propositionen förslaget, KOM(2012) 372 slutlig, till Sällskapsdirektivet och att det med 

anledning av detta kunde bli aktuellt att ytterligare reglera organisationernas verksamhet.
125

 

Det påtalades även att förslaget till direktiv om kollektiv rättighetsförvaltning kan komma 

att beröra organisationer i Sverige som sluter avtalslicenser. Regeringen gjorde bedömningen 

att detta inte förhindrade att befintliga avtalslicenser utvidgades eller att nya avtalslicenser 

infördes. Detta motiverades genom att avtalslicenserna utgör en nationell lösning för 

rättighetsklarering, vilka endast gäller i Sverige. Det kan således inte ske förfoganden i andra 

länder med stöd av avtalslicensbestämmelserna.
126

 

 

7.3.2 Reaktioner på förslaget 

När förslaget var ute på remiss i Sverige framgick en viss oro över vad som skulle hända med 

det svenska avtalslicenssystemet. Oron grundades i att en del bestämmelser i direktivet inte 

var kompatibla med avtalslicenssystemet. Vad som uttrycktes från en del organisationer kan 

tydliggöra den oro som fanns. KLYS och Copyswede förklarade i sitt yttrande att en del 
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bestämmelser i förslaget inte var förenliga med systemet för avtalslicenser. De tog upp 

bestämmelserna i artikel 5.6 och 5.7 i förslaget. I 5.6 framgår att rättighetshavarna ska ge sitt 

uttryckliga medgivande specifikt för de rättigheter eller kategorier av rättigheter som denne 

vill att organisationen ska förvalta. Alla medgivanden ska dessutom dokumenteras. I artikel 

5.7 åläggs organisationerna en skyldighet att informera rättighetshavarna om deras rättigheter 

i artikel 5.1-6 innan de tar emot tillståndet att förvalta rättigheterna. De framhävde att dessa 

bestämmelser är svårförenliga med avtalslicenssystemet och även i de fall när rättighetshavare 

företräds av en annan utländsk organisation genom representationsavtal eller genom en annan 

organisation som är medlem.
127

 Journalistförbundet framförde kritik mot att förslaget upp-

rättats med musikområdet som bakgrund och att de andra områdena inte synes ha beaktats 

alls. De beskrev skillnaden mellan musikområdet och området för reprografi och annan 

exemplarframställning (som de kallar printsektorn). Det finns en god anledning för organi-

sationer aktiva på musikområdet att konstruera ganska exakta betalningssystem, vilka bygger 

på exakt rapportering från användare. För printsektorn ser verkligheten helt annorlunda ut 

jämfört med musikområdet, vilket har varit mall för större delen av förslaget. Inom print-

sektorn, som stödjer sig på avtalslicenserna i 42 b och c §§ URL, licensieras ett många gånger 

större antal verk än inom musikområdet, där verken på det sistnämnda området dessutom 

förekommer på marknaden under lång tid. Det är framförallt facklitterära och journalistiska 

texter som förekommer inom printsektorn. En sektor som karaktäriseras av en stor omsättning 

av författare. Dessa verk har en kortare ”hållbarhet” på marknaden än musikaliska verk. Det 

har således inte ansetts ekonomisk hållbart att rapportera om exakt kopieringsvolym eller 

vilka verk som kopieras. Om en sådan detaljgrad av rapportering skulle krävas skulle kostna-

derna öka så mycket att ersättningen som betalades ut till rättighetshavarna skulle minska 

avsevärt. Det påpekades även att det kan bli svårt för en organisation verksam inom området 

för avtalslicenserna i 42 b och c §§ URL att uppfylla informationskrav om vilken repertoar de 

företräder, eftersom det som sagt är hög frekvens och omsättning på områden som fack-

litteratur och journalistiska texter. I det nyss nämnda fallet fäste de avseende på informations-

kravet i artikel 18 i förslaget. De uppmärksammade således problemet med att förslaget är illa 

anpassat för andra områden än musikområdet samtidigt som de förklarar förslagets bristande 

förenlighet med avtalslicenssystemet.
128
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7.4 Analys 

Bestämmelserna som berör avtalslicenssystemet, vilket även kan sägas om flertalet andra be-

stämmelser, har kommit att få en ganska annorlunda utformning i det antagna Sällskaps-

direktivet jämfört med förslaget. Det får sägas ha anpassats mer till det konstaterat välfunge-

rande svenska avtalslicenssystemet. Det har i skäl 12 i ingressen intagits en formulering likt 

den i Infosocdirektivets skäl 18. Nationella ordningar, likt avtalslicenssystemet, för förvalt-

ning av rättigheter ska således inte påverkas av direktivet. Bestämmelserna i förslaget, som 

oroat flertalet organisationer och som beskrivits ovan, har ändrats på så sätt att de inte påver-

kar avtalslicenssystemet i samma utsträckning, om alls. Av artikel 5.7 framgår att skyldig-

heterna som åläggs organisationerna jämtemot rättighetshavarna sträcker sig till de rättighets-

havare som givit sitt tillstånd till organisationerna vilket utelämnar de rättighetshavare som 

täcks av avtalslicensens utsträckta verkan. En liknande formulering fanns förvisso även i för-

slaget, men i förslaget fanns inte en förklaring likt den i skäl 12 till direktivet om att ordningar 

likt avtalslicenssystemet inte ska påverkas. Organisationen behöver således inte ha de utanför-

stående rättighetshavarnas uttryckliga medgivande för förvaltning av deras rättigheter. Detta 

gör att avtalslicensens utsträckta verkan inte berörs. Av intresse för utanförstående rättighets-

havare samt avtalslicenserna kan påpekas att artikel 4, som talar om allmänna principer, sti-

pulerar att organisationerna ska agera i bästa intresse för de rättighetshavare vars rättigheter 

de representerar. Organisationerna som utlyser avtalslicens bör inte kunna anses representera 

de utanförstående rättighetshavarna, eftersom avtalslicensen, enligt 42 a § URL, omfattar 

även rättighetshavare som organisationen inte företräder. Representerar och företräder får 

anses likvärdigt i det här fallet. Oroligheten över att informationskravet i förslagets artikel 18 

som bl. a. stipulerade ett krav på information om vilken repertoar som företräds träffas av det 

nyss sagda. I artikel 20 i direktivet, som motsvarar förslagets artikel 18, framgår att det enbart 

är information om de verk eller alster som organisationen representerar som ska göras till-

gänglig. Således täcks inte verk som inte representeras av detta dvs. verk som träffas av en 

avtalslicens utsträckta verkan. Att avtalslicenssystemet bedömts bidra till en god insyn i de 

organisationer som utger avtalslicens talar för att en anpassning till direktivets ganska detalje-

rade krav om just detta inte borde bli allt för problematisk. Att den pågående utredning fått 

riktlinjer om att kostnaderna för organisationerna inte ska bli onödigt stora, talar för att 

omställningen inte kommer bli så stor som de kan bli för organisationer i andra medlemsstater 

där verksamheterna ligger en bra bit efter våra vad gäller god förvaltning. Det som kan 
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komma att ske i och med ett införande av en lag om styrning och insyn är att organisationer-

nas arbetssätt, utformade efter avtalslicenssystemet, kommer att kodifieras i viss mån. 

Någon skyldighet att ta in organisationer som medlemmar i en paraplyorganisation kom-

mer med stor sannolikhet inte föreslås av den pågående utredningen. Det stipuleras av artikel 

5.2 att en organisation är skyldig att förvalta rättighetshavarens rättigheter förutsatt att dessa 

omfattas av organisationens verksamhet. Avslag av en begäran måste motiveras av objektivt 

grundade skäl. Att denna skyldighet inte också omfattar organisationer gör att det inte uppstått 

något skäl som förändrar den uppfattning som förklarats ovan, nämligen att en sådan skyldig-

het skulle försvåra förvaltningen av rättigheterna och ytterst gå ut över rättighetshavarna och 

användarna. Artikel 6.2 i direktivet bör inte heller innebära att en sådan skyldighet måste infö-

ras. Där anges att en organisation ska godta rättighetshavare och enheter som representerar 

rättighetshavare, inbegripet andra kollektiva förvaltningsorganisationer och sammanslutningar 

av rättighetshavare, som medlemmar om de uppfyller kraven för medlemskap, vilka baseras 

på objektiva, transparenta och icke-diskriminerande kriterier. Det är möjligt att det skulle 

kunna bedömmas som diskriminerande att vissa organisationer inte kan, eller får, bli med-

lemmar i en organisation. Att vägra medlemskap är, vilket påtalats ovan, ett utflöde av avtals-

licenssystemets grundläggande idé och bör således kunna kvarstå med anledning av vad som 

sagts om att bl. a. detta system ska bli opåverkat av direktivet. Detta är dock inte helt klart. 

Möjligtvis kan den pågående utredningen belysa och klargöra detta ytterligare. 

Det som sägs i artikel 7 i direktivet bör omfatta rättighetshavare som täcks av en avtals-

licens utsträckta verkan. Detta eftersom dessa rättighetshavare får anses vara sådana ”… 

rättighetshavare som enligt lag [kursivt här] eller genom överlåtelse, licens eller annat avtal 

har ett direkt rättsligt förhållande till organisationerna men som inte är deras medlemmar.” 

Frågan blir då om dessa ska få delta i beslutsfattandet, vilket de i skäl 21 till direktivet ”bör” 

ha möjlighet till.  Huruvida den pågående utredningen kommer förslå ett krav om detta eller 

inte återstår att se. Det verkar dock finnas utrymme för att inte tillskriva de utanförstående 

rättighetshavarna en sådan möjlighet. 
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8 Medlemsinflytande, övervakning och ledning 

8.1 Direktivtexten 

En viktig del i direktivet är rättighetshavarnas inflytande över organisationernas verksamhet. 

Rättighetshavares inflytande över viktiga beslut som fattas av organisationen som förvaltar 

deras rättigheter är en viktig del för att åstadkomma en god styrning och transparens (EN. 

governance and transparency). Att stärka medlemmars inflytande går i linje med direktivets 

syften. I konsekvensanalysen identifierades problemet att rättighetshavares inflytande i vissa 

fall inte var tillfredsställande.
129

 I och med de identifierade problemen och syftet med direk-

tivet att uppnå en hög standard av styrning och transparens har det införts krav på med-

lemmars deltagande i viktiga beslut som fattas i organisationen. För att säkerställa att med-

lemmar har kontroll över, och möjlighet att påverka, viktiga beslut om organisationens verk-

samhet ska det finnas en medlemsstämma. Definitionen av medlemsstämma finns i artikel 3 

(f) och anges vara det organ i organisationen där medlemmar deltar och utövar sin rösträtt, 

oberoende av organisationens juridiska form. I skäl 22 till direktivet framgår att organisation-

erna bör agera i de representerade rättighetshavarnas bästa kollektiva intresse och för att detta 

ska försäkras införs bestämmelser om hur en medlemsstämma ska genomföras. Det är artikel 

8 som behandlar detta och ställer upp ganska detaljerade krav hur stämman ska organiseras i 

nio punkter (artikel 8.2-10). Det är omfattande beslut som ska gå genom stämman. Bland an-

nat beslutas ändringar i organisationens stadga och medlemskapsvillkor av stämman, artikel 

8.3. I skäl 23 till direktivet föreskrivs att alla medlemmar bör kunna delta i medlemsstämman 

och att eventuella begränsningar av dessa rättigheter bör vara skäliga och proportionella. Det 

påpekas att stiftelser, som också kan vara kollektiva förvaltningsorganisationer, inte har med-

lemmar, men att medlemsstämmans befogenheter i dessa fall tillskrivs det organ som har till-

delats en övervakningsfunktion.  

Det införs ett övervakningsorgan i artikel 9 och i artikel 10 införs skyldigheter för perso-

ner som leder verksamheten i organisationen. Övervakningsorganet ska först och främst över-

vaka de personer som leder verksamheten i organisationen och hur de uppfyller sina plikter 

artikel 9.1 och 9.4 b). I övervakningsorganet ska en skälig och balanserad representation av 

medlemskategorierna råda, artikel 9.2. Eventuella intressekonflikter mellan de i organet och 

organisationen ska redogöras för, artikel 9.3. Organet ska sammanträda regelbundet och ha de 

befogenheter som anges i artikel 9.4 samt att det ska avge en årlig rapport till stämman, artikel 

9.5. Av skäl 24 till direktivet anges att övervakningsfunktionen ska anpassas till den organi-
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satoriska strukturen och att det antingen kan tillsättas ett separat övervakningsorgan eller att 

denna funktion utövas av ledamöter i styrelsen som inte ansvarar för den dagliga verksam-

heten. Det sätts inga hinder för att tredje parter kan ingå i organet, vilket inbegriper ”personer 

med relevanta yrkesmässiga sakkunskaper och rättighetshavare som inte uppfyller 

medlemskapskraven eller som inte är representerade direkt av organisationen, utan av enhet 

som är medlem i den kollektiva förvaltningsorganisationen.” Verksamheten ska ledas på ett 

sunt, ansvarsfullt och lämpligt sätt, artikel 10.1. Intressekonflikter som kan skada de gemen-

samma intressena i organisationen ska undvikas och lämpliga åtgärder för att förebygga att 

sådana uppstår ska vidtas, och om de uppstår ska de kunna identifieras och hanteras på sätt 

som inte skadar rättighetshavarna, 10.2. De som leder verksamheten ska, för att intresse-

konflikter ska kunna undvikas, redogöra för en rad uppgifter angivna i artikel 10.3. 

 

8.2 Svensk ordning 

8.2.1 Allmänt 

Eftersom det inte finns några bestämmelser om kollektiva förvaltningsorganisationers verk-

samhet i svensk rättsordning, är det vad som föreskrivs i respektive associationsrättslig regle-

ring som är ledande för medlemmars inflytande och kontroll. Alla associationsformer består 

inte av medlemmar, så som stiftelser. Det nyss nämnda om stiftelser har uppmärksammats i 

direktivet, vilket påpekats ovan. Eftersom direktivet ska gälla alla kollektiva förvaltnings-

organisationer oavsett juridisk form och att vissa bestämmelser om inflytande och kontroll 

inte har några motsvarigheter i de svenska ordningarna för associationer, kommer det behövas 

införas nya bestämmelser om detta. Den pågående utredningen om införandet av Sällskaps-

direktivet har således som en särskild riktlinje för uppdraget att ”[u]tredaren ska föreslå ett 

genomförande som beaktar befintliga svenska associationsrättsliga regler, t.ex. i fråga om 

befogenheter och skyldigheter för styrelse och stämma, och föreslå en reglering som inte leder 

till onödig överlappning eller andra komplikationer.”
130

 I och med detta behöver en översikt 

göras över befintliga regler för inflytande och kontroll i de i Sverige tillgängliga associations-

formerna. Inga djupgående redogörelser kommer vidtas för någon av associationsformerna. 

Istället kommer det redogöras för om det över huvud taget finns några bestämmelser om in-

flytande och kontroll för associationsformen. 

Först ska de fyra spärrarna redogöras för, vilka sätter begränsningar för rätten att fatta be-

slut. Dessa är (1) syftet med associationens bildande, (2) verksamhetsföremålet som beskriver 
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vad för verksamhet associationen ska syssla med, (3) krav om likabehandling av medlemmar 

av associationen och (4) spärren att de som har bestämmanderätten inte får fatta beslut eller 

vidta åtgärder som är ägnade att bereda någon en otillbörlig fördel till nackdel för organisat-

ionen eller annan medlem, den så kallade generalklausulen. Dessa spärrar kan åsidosättas ge-

nom att lagstiftning kan innehålla regler som medger avsteg från någon av dem, att det i avta-

let (stadgan) intas bestämmelse om delvisa avsteg från spärrarna (dock kan inte en princip helt 

avtals bort) eller att medlemmarna av associationen enhälligt sätter sig över någon spärr i en 

enstaka fråga.
131

 

Övervakning av associationers verksamhet kan ske av olika organ inom associationen. I de 

fall en verkställande direktör (VD) är tillsatt är det ofta styrelsen som övervakar dennes ar-

bete. En revisor ska ofta finnas i en association. Dennes uppgift är att oberoende granska den 

ekonomiska verksamheten och utöva kontinuerlig kontroll över verksamheten i associat-

ionen.
132

 

 

8.2.2 Föreningslagen 

Som en observant läsare säkert redan har uppmärksammat så är flertalet organisationer, verk-

samma inom det här relevanta området, ekonomiska föreningar. För dessa föreningar gäller 

föreningslagen (FL). Vad gäller medlemsinflytande regleras föreningsstämman i 7 kap. FL. 

Det är genom föreningsstämman, vilket är det högsta beslutande organet inom associationen, 

som medlemmarna har möjlighet att utöva ett inflytande över föreningen. Föreningsstämman 

har exklusiv kompetens i ett antal frågor. Av 7:4 st. 1 FL framgår att en ordinarie förenings-

stämma ska hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår. Av bestämmelsens 

andra stycke framgår vilka beslut som, minst, ska fattas på föreningsstämman, (1) fastställelse 

av resultat- och balansräkning, (2) dispositioner beträffande vinst och förlust enligt den fast-

ställda balansräkningen och (3) ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör.
133

 Beslut 

att ändra i stadgan, som ska antas vid bildandet enligt 2:1 st. 2 FL, fattas av förenings-

stämman, 7:14 FL. I stadgan ska bland annat anges ändamålet med föreningens verksamhet 

och verksamhetens art vilket således styr verksamheten i föreningen. Det kan, i stadgarna, 

föreskrivas att föreningsstämmans befogenheter helt eller delvis ska utövas av en särskilt vald 

fullmäktige, 7:12 FL. Det är även föreningsstämman som tillsätter styrelsen enligt 6:1 FL och 
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väljer revisor enligt 8:1 FL. Att medlemmarna ska välja styrelse och revisor framgår redan i 

2:1 st. 2 FL. Det är sedan styrelsen som utser en VD vilket ska ske vid vissa förutsättningar, 

men kan ske även om dessa förutsättningar inte föreligger om stadgan föreskriver det enligt 

6:3 FL. I 6:6 FL anges att styrelsen svara för föreningens organisation och förvaltningen av 

föreningens angelägenheter. Detta anses ge uttryck för styrelsens skyldighet att, efter bästa 

förmåga, sköta den verksamhet som föreningens ska ägna sig åt enligt stadgarna samt att följa 

syftet att främja medlemmarnas ekonomiska intressen.
134

 Den verkställande direktörens upp-

gifter anges även de av 6:6 och föreskriver att en VD sköter den löpande förvaltningen efter 

de riktlinjer som styrelsen satt ut. Det finns även bestämmelser om jäv i 6:10 FL, där det 

anges att en styrelseledamot eller VD inte får handlägga frågor rörande avtal mellan ledamo-

ten och föreningen. Dessa får inte heller handlägga frågor med tredje man om de har ett 

väsentligt intresse i frågan som kan vara stridande mot föreningens. 

 

8.2.3 Aktiebolagslagen 

Medlemsinflytande i form av bolagsstämma i aktiebolag stämmer till stora delar överens med 

vad som gäller för föreningsstämma enligt FL. Tidsramen för hållande av ordinarie bolags-

stämma, årsstämma, är densamma som i FL, 7:10 ABL. Vad som minst ska beslutas på års-

stämman är även det detsamma som i FL, 7:11 ABL. Styrelsen utses av bolagsstämman enligt 

8:8 ABL och revisorn väljs även den av bolagsstämman, 9:8 ABL. En VD får utses av styrel-

sen, 8:27 ABL, för att sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvis-

ningar, 8:29 st. 1 ABL. Vid bolagsbildning ska bl.a. ett utkast till en stiftelseurkund upprättas, 

2:3 p. 1 ABL, som bl. a. ska innehålla en bolagsordning, 2:10 ABL. Bolagsordningen, likt 

stadgan i en ekonomisk förening, ska innehålla ett antal obligatoriska delar enligt 3:1 ABL, 

vilken föremålet för verksamheten, angivet till sin art, är en del, 3:1 st. 1 p. 3 ABL. Ändringar 

av bolagsordningen beslutas av bolagsstämman, 3:4 ABL. Jävsbestämmelser för styrelse och 

VD finns i 8:23 respektive 8:34 ABL.  

 

8.2.4 Handelsbolagslagen 

För handelsbolag ser det inte riktigt ut på samma sätt som för de två ovan beskrivna 

associationsformerna. Det finns inga regler om någon form av stämma i HBL. Medlemmarna 

i ett handelsbolag är bolagsmännen och en central del i handelsbolag har bolagsavtalet vilket 

reglerar bolagsmännens inbördes rättigheter och skyldigheter, 2:1 st. 1 HBL. Paragraferna 2-4 

och 6-16 i 2 kap. HBL ska tillämpas om inte bolagsavtalet säger annorlunda, 2:1 st. 2 HBL. 
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Kontrollrätten i 2:5 HBL kvarstår dock. I 2:3 HBL föreskrivs, som utgångspunkt, att varje 

bolagsman har förvaltningsrätt. Om det anses lämpligare kan förvaltningsrätten, genom 

bolagsavtalet, tillskrivas enbart vissa bolagsmän. En vetorätt för varje bolagsman föreskrivs i 

2:3 HBL, vilket innebär att annan bolagsmans åtgärd kan avslås innan beslutet fattas eller 

innan rättshandling vidtas.
135

 Åtgärder som går emot bolagets ändamål, som normalt är att 

bereda vinst åt delägarna, måste vidtas med samtycke från samtliga bolagsmän, 2:3 st. 2 HBL, 

i och med detta har en av de ovan nämnda spärrarna införts i lagen. Föremålet för verksam-

heten kommer bolagsmännen överens om och detta anges sedan i anmälan till handelsregistret 

där det införs.
136

 Genom bolagsavtalet kan inrättas styrelse och VD, vilkas befogenheter anges 

i avtalet. I ett sådant fall antar bolaget en form likt ett aktiebolag vilket kan leda till viss led-

ning av ABL.
137

 Handelsbolag kan även ha formen av ett kommanditbolag där vissa delägare, 

kommanditdelägare, har ett mer begränsat betalningsansvar än de andra delägarna, komple-

mentärerna, som har ett solidariskt ansvar med övriga komplementärer.
138

 För handelsbolag 

krävs revisor om bolaget är skyldig att upprätta en årsredovisning enligt 6:1 BFL, 2 § 

revisionslagen
139

. Revisor utses av företaget enligt 9 § st. 1 revisionslagen, men företaget kan 

bestämma att annan ska utse revisor, 9 § st. revisionslagen. Utseende av revisor bör således 

ske i den beslutsordning som beskrivits ovan vad gäller handelsbolag.
140

 Andra skydd mot 

åtgärder som kan skada bolaget eller dess intressenter än den ovan nämnda i 2:3 st. 2 HBL är 

de ovan nämnda spärrarna. Verksamhetsföremålet är den överenskommelse i bolagsavtalet 

som förklarar vad bolagets verksamhet ska vara. Bolagsavtalet binder bolagsmännen. Lika-

behandling finns inte föreskriven i HBL men gäller även för denna associationsform. Princi-

pen om likabehandling kan åsidosättas i bolagsavtalet. Generalklausulen finns inte heller 

upptagen i HBL men anses komplettera likhetsgrundsatsen på så sätt att den kan tillämpas när 

otillbörlig fördel avser någon som inte är bolagsman.
141

 Några jävsbestämmelser finns inte i 

HBL, vilket beror på handelsbolags utformning där det är bolagsmännen som har 

förvaltningsrätt, med de möjligheter till inskränkning och utvidgning av dessa som beskrivits. 
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8.2.5 Ideella föreningar 

För ideella föreningar gäller som sagt ingen specifik lag. Ideella föreningar bildas genom 

sammangående av några fysiska eller juridiska personer. Ett samverkansavtal ska formaliseras 

i stadgar vilka ska innehålla föreningens firma och ändamål samt hur beslut i föreningens 

angelägenheter ska åstadkommas. Även en hierarkisk ordning föreningsorganen emellan 

anses höra till organisationsstrukturen där stämman är högsta beslutande organ. En styrelse 

som kan företräda föreningen är också nödvändigt.
142

 Medlemmars inflytande på föreningen 

kan utövas på stämman förutsatt att stadgarna föreskriver stämmobeslut för något annat än 

ändring av stadgan. Dock är det vanligt förekommande att frågorna på en ordinarie förenings-

stämma i en ideell förrening är desamma som på en ordinarie föreningsstämma i en ekono-

misk förening. Val till styrelse och, i de fall en sådan ska finnas, VD vidtas således normalt på 

föreningsstämman. Även i ideella föreningar ser uppgiftsfördelningen, på styrelse och VD, ut 

som i ekonomiska föreningar och aktiebolag. Jävsregler för styrelse och VD följer reglerna 

om jäv i ekonomiska föreningar.
143

 Det finns inga lagstadgade krav på revisor för ideella före-

ningar men i BFL finns bestämmelser om när en ideell förening är bokföringsskyldig och 

skyldig att upprätta årsredovisning vilket kan föranleda krav om revisor. För att stämman ska 

kunna granska det ekonomiska underlag som styrelsen lägger fram och för att kunna fatta 

informerade beslut om ansvarsfrihet, kan det vara lämpligt med revisor trots avsaknad av krav 

om detta. Det är sällsynt med ideella föreningar som inte har revisor.
144

  

 

8.2.6 Stiftelser 

Stiftelser särskiljer sig, vilket angetts ovan, på det sätt att de inte har några medlemmar. Vad 

gäller stiftelser bildas de på något av de i 1:1 SL beskrivna sätten. Genom att ett förordnande 

skapat av stiftaren eller stiftarna avskiljer egendom för att varaktigt förvaltas som en själv-

ständig förmögenhet för ett bestämt ändamål bildas stiftelsen, 1:2 SL. Förvaltningen av stif-

telser föreskrivs i 2 kap. SL där 1-8 §§ är allmänna bestämmelser, 9-18 §§ tillämpas vid egen 

förvaltning och 19-24 §§ tillämpas vid anknuten förvaltning. Det är föreskrifterna i stiftelse-

förordnandet som styr förvaltningen av stiftelsens angelägenheter, 2:1 SL. Ändamålsbestäm-

ningen omfattar tre moment: (1) syfte, vilket anger området som stiftelsen sak verka i, (2) 

verksamhetsföremål, anger hur syftet ska främjas och (3) destinatärskrets, anger vilka som ska 
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kunna komma ifråga för bidrag eller förmån av annat slag från stiftelsen.
145

 Det finns två for-

mer av förvaltning: egen, när fysiska personer åtar sig förvaltningen och anknuten, när juri-

diska personer åtar sig förvaltningen av stiftelsen, 2:2 st. 1 SL. Det är ändamålet som ska upp-

fyllas och syftet, verksamhetsföremålet och kretsen av destinatärer som närmare styr förvalt-

ningens inriktning. Det är styrelsen som svarar för att detta följs, 2:3 st. 1 SL, och det är sty-

relsen som företräder stiftelsen och tecknar dess firma, 2:16 st. 1 SL. Det är styrelsen själv 

som utser nya ledamöter vid egen förvaltning, 2:9 st. 1 SL. En stiftelse ska ha minst en revi-

sor, 4:1 st. 1 SL. Vid egen förvaltning är det styrelsen som utser revisor om inte stiftelse-

förordnandet säger annorlunda, 4:1 st. 2 SL, och vid anknuten förvaltning gäller 4:1 st. 3 SL. 

 

8.3 Reaktioner på förslaget 

I de yttranden som kom in med anledning av förslaget till Sällskapsdirektivet riktades en del 

kritik mot den höga detaljeringsgraden. SAMI förde fram att de uppfyllde stora delar av det 

som föreslogs om stämman i organisationen. De uttryckte att de funktioner som föreslogs 

uppfyllas av övervakningsfunktionen var för långtgående och att det system med revisor och 

dennes oberoende från de som styr verksamheten som används i Sverige bör kunna sättas som 

miniminorm. SAMI ansåg även att det är viktigt att ansvarsområdena är tydligt definierade för 

ansvarsfunktionerna. Vidare vad gällde skyldigheter för personer som har ansvar för den dag-

liga verksamheten av organisationen i artikel 9 i förslaget, direktivets artikel 10, ansåg SAMI 

att mycket uppfylldes genom regleringen härom i FL. De ansåg dock tillägget med undvi-

kande av intressekonflikter som ett bra tillägg.
146

 

Svenska Tidningsutgivareföreningen anförde att det var ett allt för detaljerat förslag, 

framför allt med tanke på Upphovsrättsutredningens tidigare positiva inställning till organi-

sationernas verksamhet och att det var svårt att se en effektivisering bli av då förslaget med 

stor sannolikhet skulle leda till ökade administrativa kostnader.
147

 

STIM uttalade, vad gäller artiklarna 7-9 i förslaget dvs. artiklarna 8-10 i direktivet, att det 

fanns ett behov av harmonisering inom EU av styrningen av organisationerna. Dock påtalades 

detaljgraden i förslaget och de ifrågasatte om den var påkallad och att vissa, för svensk del, 
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främmande element förekom och ställde frågan om det kunde föranleda tillskapandet av en ny 

associationsform.
148

 

Advokatsamfundet förklarade vikten av att ny reglering ska ligga så nära den befintliga 

som möjligt och syftade då på den befintliga associationsrättsliga regleringen. I samband med 

detta uttrycktes att införandet av ett nytt organ, i form av övervakningsfunktionen, var ett 

element som kunde innebära svårigheter vad gäller detta. De ifrågasatte om en sådan detalj-

reglering var nödvändig. Vidare vad gällde artiklarna 7-9 i förslaget, artiklarna 8-10 i direk-

tivet, påtalades vikten av att inte onödigt öka de administrativa kostnaderna för organisat-

ionerna.
149

 

BUS uttalade att merparten av de kollektiva förvaltningsorganisationerna i Sverige är 

ekonomiska föreningar och att FL reglerar tillfredsställande de aspekter om transparens, 

rapportering, effektivitet, noggrannhet, insyn, redovisningsskyldighet och medlemsinflytande 

som förslaget förde upp. De ställde sig frågande till om direktivet skulle vara förenligt med 

nuvarande svenska regler för associationer. De menade även att detaljrikedomen i förslaget 

skulle innebära en mycket tung administrativ börda med ökade kostnader som följd.
150

 

Även ALIS påtalade riskerna med en detaljerad reglering av verksamheten för kollektiva 

förvaltningsorganisationer. De ifrågasatte om det var klokt att särreglera verksamhet av det 

här slaget och påtalade i samband med detta att det redan finns associationsrättslig reglering 

som tillgodoser det skydd som direktivet erbjuder. De befarade att ett införlivande av försla-

gets detaljerade bestämmelser om en kollektiv förvaltningsorganisations verksamhet skulle 

leda till ytterligare administrativa bördor.
151

 

 

8.4 Analys 

Att i detalj redogöra för hur varje bestämmelse om stämma i direktivet förhåller sig till de 

olika associationsformernas bestämmelser om detta, i den utsträckning de har bestämmelser 

om detta, är inte genomförbart här, av utrymmesskäl. Mot bakgrund av vad som redogjorts för 

strax ovan vad gäller direktivets bestämmelser om kollektiva förvaltningsorganisationers 

verksamhet, särskilt vad gäller medlemsinflytande och förvaltning, de befintliga associations-

rättsliga regleringarna och den oro beträffande förslagets detaljrikedom, kan dock följande 

sägas. Ett av direktivets syften är att harmonisera och upprätta krav för kollektiva 

förvaltningsorganisationers verksamhet i ett antal avseenden, skäl 9 till direktivet. Bristerna 
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 STIMs yttrande, daterat 3/10-2012, erhölls från Justitiedepartementet den 2/4-2015. 
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 Advokatsamfundets yttrande, daterat 28/9-2012, erhölls från Justitiedepartementet den 2/4-2015. 
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 BUS yttrande, daterat 27/9-2012, erhölls från Justitiedepartementet den 2/4-2015. 
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 ALIS yttrande, daterat 27/9-2012, erhållen av Justitiedepartementet den 2/4-2015. 
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vad gäller just detta har identifierats i ett antal medlemsstater som ett problem för rättighets-

havare att få rättmätig ersättning för användning av sina verk, skäl 5. Det har i direktivet fast-

ställts att det inte är ute efter att införa en särskild organisationsform för kollektiva 

förvaltningsorganisationer, utan att de ordningar som finns i medlemsstaterna kan fortsätta att 

gälla men att till detta införs vissa särskilda bestämmelser för organisationer som har kollektiv 

rättighetsförvaltning som sin verksamhet, skäl 14 till direktivet. För att medlemmarna ska 

kunna få möjlighet till inflytande och påverkan på sin organisations verksamhet införs därför 

krav om en medlemsstämma. Vad gäller just stämma så finns det i vissa associationsrättsliga 

regleringar i Sverige regler som till stora delar motsvara bestämmelserna i direktivet. I det 

utredningsdirektiv som tillsatte utredningen för införlivande av direktivet i svensk rätts-

ordning uttrycktes att de svenska regleringarna skulle gälla så långt som de motsvarade direk-

tivet och att de nya bestämmelser som föreslås ska beakta den nuvarande ordningen. Att 

utredningsdirektivet uttalar detta som en särskild riktlinje kan vara en följd av den oro över att 

en ny organisationsform skulle införas, men kan även vara en följd av att direktivet uttryckli-

gen säger att det inte finns några sådana krav på en ny organisationsform och att det således 

inte finns behov av omfattande ändringar i den svenska associationsrätten. Att det skulle leda 

till onödig administrativ börda för de redan existerande organisationerna kan, i linje med före-

gående mening, vara en ytterligare anledning till denna särskilda riktlinje. För organisationer 

som följer FL och ABL är sannolikheten stor att enbart ett fåtal, men inte obetydliga, tillägg 

kommer att göras i förslagt till den nya lagen. För organisationer, i den mån de finns, som är 

inrättade som handelsbolag eller ideella föreningar kommer det behöva införas krav om 

stämma. Stiftelser, som alltså inte består av medlemmar, nämns i skäl 23 att en stämmas 

funktion kan utövas av det övervakningsorgan som en kollektiv förvaltningsorganisation ska 

ha.  

Vad som sägs i artikel 8.5 (e) kan vara av visst intresse att belysa närmare, eftersom vissa 

frågor kring om medlemmarna kan gynna sig själva när de beslutar om utnyttjande av belopp 

som inte kan fördelas kan ställas. Som framgått ska organisationerna, enligt artikel 4, agera i 

bästa intresse för de rättighetshavare vars rättigheter de representerar. Det kan således inne-

bära att medlemmarna kan komma att besluta att medel som inte kan fördelas används till att 

gynna enbart medlemmarna. Likabehandlingsprinciper i avtalslicenssystemet skulle dock 

kunna sätta stopp för sådana beslut. 

Det som STIM framförde i sitt yttrande av förslaget, att det inom EU finns brister i kollek-

tiva förvaltningsorganisationers verksamhet som går ut över rättighetshavarna, är ett gott 

argument för att organisationer i Sverige får utstå viss ökning i administrationskostnader, 
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eftersom de positiva effekterna i ett längre perspektiv överstiger dessa kostnader. Dock är 

STIM verksam på en marknad där systerorganisationers verksamhet har stor betydelse för de 

rättighetshavare som STIM företräder. Musikmarknaden har en större internationell anknyt-

ning än exempelvis den litterära marknaden som begränsas genom de språkliga barriärerna. 

Emot detta kan sägas att i och med de stundande skärpningarna vad gäller kollektiv rättighets-

hantering kommer de organisationer som är verksamma på marknader som inte har en lika 

stark internationell anknytning stå bättre rustade för en eventuell framtid där även dessa 

marknader får en mer internationell anknytning. 

Övervakningsorganet som införs med direktivet är nytt för svensk associationsrätt. Det 

finns förvisso oberoende revisorer, vilkas uppgift beskrivits ovan. Styrelsen kan sägas ha en 

kontroll över den verkställande direktörens dagliga arbete. Skillnaden mellan det nya 

övervakningsorganet och revisorn är att det förstnämndas uppgift tycks vara annorlunda än 

den sistnämndas. Övervakningsorganet ska kontinuerligt övervaka hur personer som leder 

verksamheten fungerar och de uppfyller sina uppgifter. De ska dessutom sammanträda regel-

bundet, vilket gör det till en aktiv funktion till skillnad från revisorn vars uppgift till stor del 

kretsar kring revisionsberättelsen. Detta mera aktiva arbete med kontroll över verksamheten 

kan möjligtvis liknas vid styrelsens uppgifter. Vidare kommer övervakningsorganet kunna 

delegeras vissa befogenheter från stämman och således få en mer integrerad del i organisat-

ionens verksamhet än vad en revisor tillåts ha. Tanken med organet är en mer kontinuerlig 

övervakning av ledningen av organisationen. Att det då är möjligt att delegera vissa lednings-

uppdrag till organet, beslut och godkännande av vissa åtgärder uppräknade i 8.5 (f-1), skulle 

kunna innebära vissa konflikter mellan dess övervakande uppgift och dess beslutande uppgift. 

Revisorns uppgifter kan sammanfalla med övervakningsorganets uppgifter, vilket skulle 

kunna leda till dubbelarbete, vilket i sin tur kan komma att leda till ökade kostnader. Att vissa 

av övervakningsorganets uppgifter skulle kunna liknas vid en styrelses uppgifter ställer vissa 

frågor om hur detta organ kommer att ta form. Det framgår inte om eller hur personerna i 

organet ska utses. 

Det har redogjorts för en oro om ökade administrativa kostnader ovan. Övervaknings-

organet skulle kunna ge upphov till ökade kostnader för organisationerna, dels genom infö-

randet av det och dels av att dess uppgifter kan komma att överlappas av redan existerande 

organs uppgifter. Det förhållande att utredningsdirektivet för den pågående utredningen har 

satt upp som riktlinjer att direktivet ska anpassas till befintliga associationsrättsliga regle-

ringar samt att utredningen ska hålla ökningen av de administrativa kostnaderna för organi-

sationerna till ett minimum, talar för att en god implementering av detta organ genomförs. Det 
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utökade inflytandet och delaktigheten för medlemmarna kan bidra till en viss tröghet i besluts-

fattanden i organisationen. Att vissa beslut, eller godkännanden, kan delegeras till 

övervakningsorganet kan vara en möjlighet att komma runt en sådan tröghet. Det kan också 

anföras att införandet av övervakningsorganet kan inverka hämmande på ledningens verk-

samhet i form av begränsad frihet och att ledningen aktar sig för att fatta svåra beslut. Ett ut-

fall av det nyss nämnda slaget kan emellertid få anses godtagbart med tanke på syftet med 

direktivet att öka skyddet för rättighetshavarna och se till att de får mer inflytande över verk-

samhet som i grund och botten stammar från deras verk och prestationer. 

Jävsregler finns vad gäller vissa associationsformer vilket gör att det finns viss ledning i 

dessa vid ett införande av direktivet. De fyra spärrarna tjänar även som skydd mot att intresse-

konflikter vållar problem i organisationen. De ingående krav på redogörelse för eventuella 

intressekonflikter och personliga angelägenheter som införs i och med direktivet verkar inte 

ha sin motsvarighet i svensk associationsrätt och kan även de öka kostnader vad gäller admi-

nistration. 
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9 Förvaltning av rättighetsintäkter 

9.1 Direktivtexten 

I kapitel 2 och 3 av avdelning II finns bestämmelser om förvaltning av rättighetsintäkter 

respektive förvaltning av rättigheter för andra kollektiva förvaltningsorganisationers räkning. 

Även dessa bestämmelser har en hög detaljeringsgrad. De här aktuella bestämmelserna går 

mer i detalj in på hur en organisation ska sköta förvaltningen av rättighetsintäkter. 

Vad gäller inkasseringen och förvaltningen ska omsorg iakttas och separation av 

rättighetshavares medel och organisationens egna tillgångar, artikel 11.2 och 3. Alla medel 

som härrör från rättighetsintäkter, direkta rättighetsintäkter eller inkomster från investeringar 

av rättighetsintäkter får enbart användas för fördelning till rättighetshavarna, artikel 11.4. 

Dock får avdrag och kompensation för förvaltningsutgifter göras i den utsträckning som har 

beslutats i enlighet med artikel 8.5 (d). Dessa medel får också användas i överensstämmelse 

med beslut som fattats i enlighet med artikel 8.5. Investeringar ska göras med de represente-

rade rättighetshavarnas bästa intresse i åtanke och ska följa de allmänna beslut om investering 

och riskhantering som beslutats av stämman i enlighet med artikel 8.5 (c), artikel 11.5. Vidare 

i artikel 11.5 finns regler om att (punkt a) vid potentiella intressekonflikter ska investeringens 

enda syfte vara de representerades intresse, att (punkt b) tillgångarna ska investeras i syfte att 

trygga säkerhet, kvalitet, likviditet och vinst för portfolion som helhet samt att (punkt c) till-

gångarna ska diversifieras tillräckligt för att undvika för stor betoning på någon viss tillgång 

och ackumulering av risker i portfolion som helhet.  

Vad som framgår av skäl 26 och 27 till direktivet kan vara värt att påpeka. I skäl 26 fram-

hävs vikten av omsorg om rättighetshavarnas medel och att register över medlemskap, licen-

ser och utnyttjanden av verk och andra alster är förutsättningar för en korrekt fördelning. Att 

det är viktigt att hålla organisationens egna medel separerade från rättighetshavarnas förklaras 

även i skäl 27. Där framgår även att det är stämmans allmänna riktlinjer om investeringar och 

riskhantering som styr investeringspolicyn, men att detta inte påverkar medlemsstaternas 

möjlighet att föreskriva strängare regler om investering, eller till och med förbud mot investe-

ring. Aktsamheten vid investeringar och att säkra och effektiva beslut fattas om investeringar 

så att inga risker tas som onödigt äventyrar rättighetsintäkterna, framgår av skäl 27. 

För avdrag och förvaltningsavgifter ska organisationerna informera rättighetshavare, som 

är på väg att ge organisationen tillåtelse att förvalta dennes rättigheter, om förvaltnings-

avgifter och andra avdrag, artikel 12.1. Avdragen ska vara rimliga och ska fastställas enligt 

objektiva kriterier enligt artikel 12.2. I artikel 12.3 framgår att förvaltningsavgifterna inte får 
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överskrida organisationens dokumenterade kostnader för förvaltningen samt att krav om 

användning och insyn gäller för alla typer av avdrag. Eventuella sociala, kulturella och 

utbildningsrelaterade tjänster ska erbjudas på grundval av rättvisa kriterier, vilket framgår av 

artikel 12.4. Skäl 28 ger visst underlag till denna artikel, där det bl.a. framgår vikten av att 

förvaltningsavgifternas nivå är rimlig, att avdrag som inte är förvaltningsavgifter fastställs av 

medlemmarna och att insyn vad gäller dessa avdrag upprätthålls. Direktivet bör inte påverka 

avdrag enligt nationell rätt som inte berörs av direktivet, vilka skulle kunna vara avdrag för 

organisationernas sociala tjänster till rättighetshavarna förutsatt att de är förenliga med 

unionsrätten. 

Hur fördelningen ska gå till stipuleras alltså i artikel 13, som inleds med att det i artikel 

13.1 framhävs att organisationerna ska vidta en regelbunden, omsorgsfull och korrekt fördel-

ning och betalning av utestående belopp i enlighet med de allmänna fördelningsprinciper som 

stämman fastställt. Fördelningen ska göras senast nio månader från slutet av det räkenskapsår 

som rättighetsintäkten inkasserades. Det finns dock objektiva skäl som kan föranleda avsteg 

från detta krav, där vissa särskilda sådana räknas upp i artikel 13.1 stycke två. Vidare i arti-

keln anges hur medel som inte kan fördelas ska handskas med, artikel 13.2, och hur organi-

sationen ska gå till väga för att finna rättighetshavare som inte identifierats eller lokaliserats, 

artikel 13.3. Om det gått tre år från det år då medlen inkasserades ska dessa anses utgöra be-

lopp som inte kan fördelas, artikel 13.4. En referens till artikel 8.5 (b) och att det är medlem-

marna i organisationen som beslutar hur belopp som inte kan fördelas används, görs i artikel 

13.5, dock ska nationell rätt om preskriptionstider för rättighetshavarnas rätt att ta del av dessa 

medel inte påverkas. Sist kan det i lag fastställas eller begränsas hur belopp som inte kan för-

delas används, artikel 13.6. Skäl 29 tillför att fördelningen bör ske skyndsamt även när fördel-

ningen utförs av en annan enhet som representerar rättighetshavarna. Det anges även att det 

inte är ett giltigt skäl för dröjsmål i fördelningen, att rättighetsintäkterna har investerats och 

har en förfallodag. När det föreligger objektiva skäl för dröjsmål i fördelningen enligt artikel 

13, är det upp till medlemsstaterna att säkerställa en skyndsam och effektiv fördelning. Det 

anses lämpligt att lämna till medlemmarna att besluta, i den mån nationella regler medger 

detta, vad som ska ske med belopp som inte kan fördelas. 

Kapitel 3 av avdelning II berör en organisations förhållande till en annan organisation som 

den har ett representationsavtal med. Artikel 14 klargör att det inte får förekomma någon 

diskriminering av rättighetshavare organisationen företräder genom ett representationsavtal. 

Avdrag vid dessa tillfällen behandlas i artikel 15. Några andra avdrag än avdrag för 

förvaltningskostnader får inte göras såvida inte den representerade organisationen ger ett 
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uttryckligt medgivande till detta, artikel 15.1. Vidare ska en organisation regelbundet, 

omsorgsfullt och korrekt fördela och betala utestående belopp till andra organisationer, artikel 

15.2. Fördelningen till representerade organisationer ska, enligt artikel 15.3 första stycket, 

göras inom samma tidsfrist som anges i första stycket artikel 13.1 om inte något objektivt 

skäl, likt de i artikel 13.1 andra stycket, föreligger. De representerade organisationerna, eller i 

fall då denna organisation består av enheter som representerar rättighetshavare, ska sedan för-

dela de erhållna beloppen inom en tidsfrist om sex månader från det att de erhållit dem. Det 

kan föreligga objektiva skäl, vilka är av samma slag som i tidigare bestämmelser, som rätt-

färdigar ett dröjsmål med fördelningen, artikel 15.3 andra stycket. 

 

9.2 Svensk ordning 

Det finns inga specifika regler i Sverige vad gäller de frågor som berörs i denna avdelning. 

Viss reglering finns i form av det skydd som avtalslicenssystemet erbjuder och som redogjorts 

för ovan. Det råder ett krav om likabehandling mellan utanförstående rättighetshavare och 

rättighetshavare som organisationen företräder i 42 a § URL. Av nyss nämnda paragraf fram-

går även att de utanförstående rättighetshavarna har en rätt att begära individuell fördelning 

och att förbjuda användningen av deras rättigheter. Det sistnämnda är inte möjligt med avtals-

licensen i 42 f § URL vilket förvisso inte utgör en allt för stor olägenhet.
152

 Det bör påminnas 

om vad som sagts ovan om de fyra associationsrättsliga spärrarna som kan sägas bidra till att 

icke-diskriminering upprätthålls. Att organisationerna enbart är förvaltare av rättigheter skulle 

kunna aktualisera regler om sysslomannaskap. Sysslomannaregler finns i 18 kap. handels-

balken.
153

 Även fullmaktsreglerna i avtalslagen skulle kunna aktualiseras. Att organisat-

ionerna är företrädare för rättighetshavarna går att utläsa i 42 a § URL, där det anges att en 

avtalslicens kommer till när ”ett avtal har ingåtts om utnyttjande av verk på sådant sätt med en 

organisation som företräder [kursiverat här] ett flertal upphovsmän till i Sverige använda 

verk.”  

 

9.3 Reaktioner på förslaget 

Den oro, som uttryckts i yttranden över förslaget till Sällskapsdirektivet och som beskrivits 

ovan, beträffande avtalslicenssystemet och en för hög detaljeringsgrad i direktivet, kan till 

viss del även appliceras på de här aktuella delarna av direktivet. Till detta kan föras vad 

Bonus Presskopia anförde i sitt yttrande över förslaget. De förklarade att den individuella 
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fördelning som förslaget utgick ifrån inte var förenlig med hur fördelningen i nuläget går till 

inom vissa områden, där det istället sker en kollektiv fördelning, exempelvis genom stipen-

dier. Bonus Presskopia pekade bl.a. på artikel 12 i förslaget (direktivets artikel 13) och dess 

krav om att organisationen ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att identifiera och lokalisera 

rättighetshavarna och ge allmänheten tillgång till förteckningar över verk för vilka rättighets-

havarna inte har identifierats eller lokaliserats. De pekade även på att det finns regler i svensk 

rättsordning som reglerar delar av det som direktivet berör, som FL, årsredovisningslagen, 

allmänna bestämmelser om sysslomannaskap, konkurrensrättsliga regler och de skydds-

bestämmelser som finns i avtalslicenssystemet.
154

 Även KLYS och Copyswede uttalade att 

bestämmelserna i artiklarna 12-14 i förslaget (13-15 i direktivet) inte är förenliga med förut-

sättningarna på vissa områden för avtalslicens.
155

 De svenska organisationernas hemsidor är 

inte sällan mycket informativa. De informerar bl.a. om hur fördelningen går till, i vissa fall 

väldigt utförligt,
156

 och hur avdrag får göras, vilket kan framgå av stadgarna
157

. Organisat-

ionerna sluter även reciproka avtal med systerorganisationer utomlands för bevakning av 

rättigheter på deras territorium. Avtalsfrihet och allmänna regler om avtal gäller för dessa 

avtal. 

 

9.4 Analys 

Förvaltningen och fördelningen av rättighetsintäkter har berörts ovan, dels att det råder olika 

förutsättningar för olika områden vad gäller detta dels i samband med redogörelsen för vad 

som sades av Upphovsrättsutredningen i dess delbetänkande. Det har förklarats att det inom 

vissa områden för kollektiv rättighetshantering och för vissa avtalslicenser inte är ekonomiskt 

försvarbart att kontrollera den faktiska användningen av rättigheter. De system som för närva-

rande används i Sverige, och har utvecklats under en tid och i förhållande till avtalslicens-

systemet, vad gäller inkassering och fördelning av rättighetsintäkter samt avdrag, har bedömts 

vara välfungerande och således inte vara i behov av ytterligare reglering. Avdragen har be-

dömts som rimliga i förhållande till de tjänster som erbjuds. 

Trots den höga detaljeringsgraden i denna del av direktivet kommer organisationerna inte 

behöva ändra allt för mycket i sina arbetssätt, eftersom organisationernas verksamhet i fler-

talet aspekter bedömts som välfungerande. Att det i artikel 11 införs förtydliganden om att 
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organisationen ska följa vad som beslutats av medlemmarna på stämman är en naturlig följd 

av de syften som ligger bakom direktivet. Visserligen blir det tydligare att organisationerna 

faktiskt företräder medlemmarna i och med införandet av krav om omsorg vid inkassering och 

förvaltning. De krav om förvaltningsavgifters rimlighet i förhållande till de tjänster som 

organisationen tillhandahåller bör inte föranleda några ändringar för de svenska organisat-

ionerna, eftersom de förvaltningsavgifter som organisationerna i dagsläget tar ut har bedömts 

som just rimliga. Avtalslicenssystemet stipulerar, genom sitt likabehandlingskrav i 42 a § 

URL, redan att tjänster som omtalas i artikel 12.4 erbjuds på sådant sätt som föreskrivs där. 

Vissa problem kan dock uppstå när det kommer till artikel 13 i direktivet. Det gäller då 

framförallt korrekt fördelning i artikel 13.1 och informationen om rättighetshavare som inte 

går att identifiera eller lokalisera i artikel 13.3. Detta skulle kunna innebära problem för 

organisationer som har utvecklat ordningar som inte använder faktisk användning vid fördel-

ning, d.v.s. kollektiv fördelning. Det kan komma att innebära ökade administrativa kostnader 

för organisationer som utvecklat ordningar för kollektiv fördelning, eftersom de bedömt det 

som inte ekonomiskt försvarbart att utreda den faktiska användningen. Om det med korrekt 

fördelning menas en fördelning efter faktisk användning kan detta således medföra betydliga 

kostnadsökningar för dessa organisationer. Samma sak gäller beträffande kravet om att alla 

nödvändiga åtgärder måste vidtas för att identifiera och lokalisera rättighetshavarna. Detta 

krav kan vara allt för långtgående för med tanke på att en avtalslicens täcker rättighetshavare 

som inte företräds av organisationen som utfärdat licensen. Det kan påminnas om vad som 

uttalas i skäl 12 till direktivet, att nationella ordningar som t.ex. avtalslicenssystemet inte ska 

påverkas av direktivet. Vad gäller artiklarna 14 och 15 bör dessa inte medföra att organisat-

ionerna måste ändra i sina befintliga avtal med organisationer utomlands. Dessa artiklar har 

även betydelse för avdelning III av direktivet som dock inte behandlas i detta arbete.  
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10 Förhållande till användare 

10.1 Direktivtexten 

Direktivet inför bestämmelser om förhållandet till användare i kapitel 4 av avdelning II. I arti-

kel 16.1 klargörs att organisationerna förhandlar i ärligt uppsåt med användare och att all 

nödvändig information ska förses av båda parter. Artikel 16.2 första stycket fokuserar på 

objektivitet och icke-diskriminering i licensieringsvillkoren. Vidare i artikelns andra stycke 

ställs förhållningsregler upp för hur tariffer ska fastställas samt ett informationskrav för 

organisationen jämtemot användaren beträffande kriterier som använts för fastställande av 

tariffer. Organisationerna ska informera användare om vad som krävs för erhållande av licens, 

artikel 16.3. Svar på förfrågningar från användare och svar om licens utfärdas eller ej ska ske 

utan dröjsmål vilket även det framgår av artikel 16.3. Att användarna ska kunna kommunicera 

med organisationerna på elektronisk väg framgår av artikel 16.4. Förutom att användarna ska 

förse organisationerna med all nödvändig information vid förhandlingar, ska de även förse 

organisationerna med relevant information om användning samt göra detta inom över-

enskomna eller i förväg fastställda tider, artikel 17. Detta för att organisationerna ska kunna 

inkassera och fördela medlen i enlighet med de tidsramar som direktivet ställer upp. Hur 

informationen lämnas kan parterna komma överens om, men hänsyn ska i så stor utsträckning 

som möjligt tas till frivilliga branschnormer. De skäl i ingressen till direktivet som berör dessa 

artiklar är främst skäl 31-33. Skäl 31 tillför egentligen inget mer än vad som framgår av arti-

kel 16. Skäl 32 tillför heller ingen ytterligare information av relevans för avdelning II av 

direktivet. Skäl 33 förklarar grunden för artikel 17. Det uttalas där att organisationerna, för att 

kunna fullgöra sina skyldigheter enligt direktivet, behöver ha tillgång till relevanta uppgifter 

om användningen av de rättigheter som organisationen representerar, men att uppgifterna bör 

begränsas till vad som är rimligt, nödvändigt och tillgängligt för användarna. 

 

10.2 Svensk ordning 

För svensk del finns inga regler som reglerar avtalsförhållandena mellan här relevanta parter. 

Vad som är tillåtet och inte följer av avtalsrättsliga regler och principer, där t.ex. avtals-

lagen
158

 kan spela in, men även allmänna avtalsrättsliga principer. Vad gäller tariffer och hur 

dessa fastställs har detta varit föremål för ett förhandsavgörande i EU-domstolen (vid detta 

tillfälle EG-domstolen). Det gällde ett förhandsavgörande om tolkningen av artikel 82 EG-
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 Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område. 
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fördraget (nuvarande artikel 102 FEUF), till vilket dåvarande 23 § konkurrenslagen
159

 hänvi-

sade till, och rörde således missbruk av dominerande ställning.
160

 Det prövades bl.a. huruvida 

den ersättning som organisationen krävde stod i rimligt förhållande till det ekonomiska värdet 

på den prestation som organisationen tillhandahöll.
161

 Domstolen kom fram till att: 

 

”Artikel 82 EG ska tolkas så, att en upphovsrättsorganisation som har en dominerande ställ-

ning inom en väsentlig del av den gemensamma marknaden inte missbrukar denna ställning 

när organisationen, vad gäller ersättning för tillgängliggörande av upphovsrättsligt skyddad 

musik i TV-sändningar, i förhållande till kommersiella TV-kanaler tillämpar en ersättnings-

modell som innebär att ersättningen motsvarar en andel av TV-kanalernas intäkter, förutsatt 

att denna andel på det hela taget står i proportion till hur mycket upphovsrättsligt skyddad 

musik som verkligen har sänts eller kan komma att sändas, och såvida det inte finns en annan 

metod som gör det möjligt att närmare identifiera och kvantifiera användningen av nämnda 

musik, liksom tittandet, utan att medföra en oproportionerlig ökning av kostnaderna för för-

valtning av avtal och övervakning av användningen av nämnda musik.”
162

 

 

Det finns således konkurrensrättsliga aspekter som kan sätta stopp för hur en organisation 

upprättar tariffer. Det har dock bedömts vara nödvändigt med en stark markandskoncentration 

på rättighetshavarsidan för att rättighetshavarnas rättigheter ska kunna tillvaratas, framförallt 

på områden där nyttjarsidan utgörs av starka parter. Det nyss nämnda har även ansetts vara en 

orsak som lett till att det inte har utformats precisa riktlinjer för hur organisationers tariffer 

ska utformas och hur detta förhåller sig till deras prestation samt hur detta förhåller sig till 

konkurrensregler.
163

 

 

10.3 Reaktioner på förslaget 

I yttrandena över förslaget till Sällskapsdirektivet uttalades det från olika instanser att en 

förutsättning för att organisationerna ska kunna utföra det som i direktivet krävs av dem i 

form av god verksamhet och transparens, är att de har tillgång till information om vad som har 

använts. Det anfördes således att vissa skyldigheter måste åläggas användarna om deras 

användning.
164
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 Konkurrenslag (1993:20). 
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 Mål C-52/07 kanal 5 och TV 4 mot STIM. 
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 Ibid, punkt 29. 
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 Ibid, punkt 49.1. 
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 Se Rosén, Jan, Konkurrensrätt vs upphovsrätt – kollektiv förvaltning och prissättning av rättigheter i 

unionsrättslig belysning, Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet (utg.), Medie- och upphovsrätt, nr 78, 

Stockholm, 2012, s. 119. Här behandlas bl.a. förhållandet mellan rättighetshavarna och användarna och att den 

dominerande ställning som en organisation kan ha, och tillåts att ha, berättigas av att rättighetshavarnas 

rättigheter ska tillvaratas på ett tillfredsställande sätt. 
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 Se exempelvis, SAMIs yttrande, daterat den 28/9-2012 och Sveriges Författarförbunds yttrande, daterat den 

26/9-2012, båda erhölls från Justitiedepartementet den 2/4-2015. Se särskilt sistnämnda yttrande, där det påpekas 

att höga krav på precisering av användning inte kan anses vara vare sig affärsmässigt eller praktiskt möjligt. 
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10.4 Analys 

De här diskuterade artiklarna reglerar förhållandet mellan kollektiva förvaltnings-

organisationer och användare. Det som stipuleras i artikel 16 synes vara en kodifiering av det 

som EG-domstolen uttalade i det nämnda förhandsavgörandet. Om kravet i nyss nämnda arti-

kel emellertid sträcker sig längre än vad som fastställdes i förhandsavgörandet, alltså att tarif-

ferna ska fastställas efter faktisk användning utan beaktande av förutsättningarna på respek-

tive område, kommer detta innebära avsevärda kostnadsökningar för vissa organisationer, en 

effekt som berörts tidigare. Det som skulle kunna tala för att denna artikel inte ställer upp 

längre gående krav än tidigare, är att det i artikeln anges att ”tarifferna för ensamrätter och 

rättigheter till ersättning ska vara rimliga [kursiverat här] i förhållande till bland annat det 

ekonomiska handelsvärdet för användningen av rättigheterna, med beaktande av arten och 

användningsområdet för verk och andra alster, samt i förhållande till det ekonomiska värdet 

för de tjänster som den kollektiva förvaltningsorganisationen tillhandahåller.” Detta synes 

vara i linje med vad som fastställdes i förhandsavgörandet. En sak som talar för att kravet 

skärps i och med införandet av direktivet är att det även införs vissa skyldigheter för använ-

darna vad gäller rapportering om användning vilket således gör det möjligt att höja kraven vid 

fastställande av tariffer.   Huruvida kravet höjs vad gäller mer exakta underlag vid fast-

ställande av tariffer kommer klargöras vid en tillämpning av direktivet. 



61 

 

11 Insyn och rapportering 

11.1 Direktivtexten 

Det sista kapitlet, kapitel 5, i avdelning II av direktivet behandlar insyn och rapportering. 

Först, i artikel 18, berörs organisationernas information till rättighetshavarna om förvaltning 

av deras rättigheter. Det anges ett antal uppgifter som, minst en gång per år, ska göras till-

gängliga för alla rättighetshavare till vilka organisationen tillskrev rättighetsintäkter eller 

gjorde utbetalningar under den period som informationen avser, artikel 18.1. Uppgifterna 

anges i artikel 18.1 (a-g). Enligt 18.1 (c) ska information ges om belopp som betalats av den 

kollektiva förvaltningsorganisationen till rättighetshavaren per kategori av förvaltade rättig-

heter och typ av användning. Liknande information ska lämnas till enheter som ansvarar för 

fördelning av rättighetsintäkter och som är medlemmar av en kollektiv förvaltnings-

organisation och dessa enheter ska i sin tur förse sina rättighetshavare med dylika uppgifter, 

artikel 18.2. Information ska även lämnas minst en gång per år till organisationer för vars räk-

ning organisationen förvaltar rättigheter genom ett representationsavtal, artikel 19. Informat-

ionen i artikel 19 ska göras tillgänglig på elektronisk väg. Vad för information som ska läm-

nas framgår av punkterna (a-e) i artikel 19. Vilken information som på begäran från rättighets-

havare, andra kollektiva förvaltningsorganisationer och användare, ska lämnas till dessa 

framgår av artikel 20 (a) och (b). Vidare ska information i viss utsträckning offentliggöras för 

allmänheten vilket anges i artikel 21 och informationen som ska offentliggöras anges i arti-

kelns punkter (a-j). Dessutom ska organisationens webbplats tillhandahålla denna informat-

ion, artikel 21.2. Det ska även sammanställas och offentliggöras en årlig insynsrapport, oav-

sett vilken juridisk form organisationen har, för varje räkenskapsår senast åtta månader från 

det räkenskapsårets slut, artikel 22.1. Insynsrapporten ska innehålla minst de uppgifter som 

anges i bilagan till direktivet, artikel 22.2. Dessutom ska en specialrapport, som ska inbegri-

pas i insynsrapporten, upprättas, artikel 22.3. Räkenskapsuppgifterna i insynsrapporten ska 

sedan granskas av revisor med lagstadgad behörighet, artikel 22.4. I artikel 22.4 stycke två 

anges att revisionsberättelsen ska återges i insynsrapporten. Räkenskapsuppgifterna ska bestå 

av de räkenskaper som avses i punkt 1 (a) i bilagan och finansiell information som avses i 

punkt 1 (g) och (h) samt punkt 2 i bilagan. Anledningen till insynskraven i denna del anges 

vara att stärka tilltron hos rättighetshavare, användare och andra kollektiva förvaltnings-

organisationer till den förvaltning av rättigheter som organisationer erbjuder, skäl 34. I skäl 35 

anges att viss information ska lämnas ut till de som anges i artikel 20 för att de ska kunna få 

tillgång till information om en organisations verksamhetsområde och de verk eller andra alster 
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som den företräder. Där anges även att viss information bör offentliggöras. Information som 

ska offentliggöras anges i artikel 21. I skäl 36 nämns insynsrapporten. Det anges dock inget i 

skäl 36 som inte framgår av artikel 22. 

 

11.2 Svensk ordning 

I svensk rättsordning finns heller inga specifika regler vad gäller insyn och rapportering i 

kollektiva förvaltningsorganisationer. Det finns heller inga regler om vad för information en 

kollektiv förvaltningsorganisation ska delge till olika intressenter. Denna del av direktivet har 

bestämmelser som faller inom samma område som bokföringslagen
165

 (BFL) och årsredovis-

ningslagen
166

 (ÅRL). Det har tidigare i detta arbete redogjorts för de olika associations-

rättsliga regleringarna vad gäller handelsbolag, aktiebolag, ekonomiska föreningar, ideella 

föreningar och stiftelser. Huruvida någon av dessa slag av associationer är bokförings- respek-

tive årsredovisningsskyldiga framgår av BFL. Av 2:1 BFL framgår att en juridisk person är 

bokföringsskyldig, om inte annat anges i 2-5 §§. Av 2:2 st. 1 BFL framgår att juridiska perso-

ner som anges där enbart är bokföringsskyldiga i den utsträckning som anges i dess st. 2-4, 

där bl.a. ideella föreningar anges som bokföringsskyldiga enbart om vissa förutsättningar 

föreligger. När stiftelser är bokföringsskyldiga och vilka förutsättningar som ska vara upp-

fyllda för denna skyldighet framgår av 2:3 och 4 BFL. Bokföringsskyldighetens innebörd 

förklaras i 4 kap. BFL, där det i 2 § framgår att bokföringsskyldigheten ska fullgöras på ett 

sätt som överensstämmer med god redovisningssed. 

Vilka företag som ska upprätta årsredovisning framgår av 6:1 BFL, där det även framgår 

att denna ska offentliggöras enligt 6:2 BFL. I 6:2 BFL framgår att en årsredovisning ska upp-

rättas och offentliggöras enligt bestämmelserna i ÅRL. Vilka delar en årsredovisning ska be-

stå av klargörs i 2:1 ÅRL, vilka är en balansräkning, resultaträkning, noter och en 

förvaltningsberättelse. Årsredovisningen ska upprättas på ett överskådligt sätt och i enlighet 

med god redovisningssed, 2:2 ÅRL. Vidare i ÅRL beskrivs ingående hur årsredovisningen 

och dess olika delar ska utformas och vad de ska innehålla. I 8 kap. ÅRL finns bestämmelser 

om årsredovisningens offentliggörande, där det bl.a. framgår när årsredovisningen ska lämnas 

till revisorerna i 8:2. 

Till denna del kan det vara relevant att redogöra lite för hur insynen är i vissa kollektiva 

förvaltningsorganisationer i Sverige. STIM har en omfångsrik hemsida där det finns flikar för 

exempelvis dess medlemmar (musikskapare och musikförlag), dess kunder (licenstagare av 
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olika slag) och organisationens verksamhet. Dessa flikar är möjliga att navigera i för allmän-

heten. Det finns även en möjlighet för medlemmar och kunder att logga in på ”mina sidor” 

och få, och lämna, ytterligare information.
167

 Även ALIS har en informativ sida där det är 

möjligt att finna information för, och om, exempelvis upphovspersoner, nyttjare och organi-

sationens verksamhet. De nämnda flikarna är även de tillgängliga för allmänheten i stor 

utsträckning.
168

 Bonus Copyright Access har även de en informativ sida där ett brett utbud av 

information går att finna. Information om organisationen, upphovsrätt i allmänhet och inform-

ation för de områden (utbildning och arbetsplats) som organisationen utfärdar licenser för går 

att finna.
169

 

Det kan även vara värd att nämna vad som sades i Upphovsrättsutredningens delbetän-

kande.
170

 Där uttrycktes, i samband med att organisationernas öppenhet och transparens utred-

des, att ”organisationerna överlag ligger långt fram i fråga om arbetet med att nå ut med 

information till berörda upphovsmän om vem som kan ansluta sig till respektive organisation 

samt hur inkasserade medel används och fördelas. Det finns bra information att tillgå på 

respektive organisations hemsida.”
171

 

 

11.3 Reaktioner på förslaget 

Det inkom en del påpekanden om denna del av direktivet i yttrandena över förslaget till 

Sällskapsdirektivet. Bonus Presskopia uttalade att de uppgifter som ska ingå i den årliga 

insynsrapporten till stor del motsvarar uppgifterna som återges i en årsredovisning och antog 

att det, i och med detta, inte skulle krävas ytterligare en rapport från organisationerna.
172

 Även 

KLYS och Copyswede uttalade sig om denna del av förslaget. De anförde att flertalet av 

bestämmelserna är illa anpassade till avtalslicenssystemet, men utvecklade inte detta ytterli-

gare.
173

 SAMI påtalade att det är viktigt att ta hänsyn till hur organisationernas verksamhet ser 

ut vad gäller rättigheter, tillämpade licensieringsmodeller och branschförutsättningar i övrigt 

när bestämmelser likt de i den aktuella delen av direktivet införs. De påtalade att de detalje-

rade bestämmelser vad gäller information till rättighetshavarna som den i artikel 16 (c) i för-

slaget (artikel 18.1 (c) i direktivet), om ”[u]testående belopp per kategori av förvaltade rättig-

heter och typ av användning …”, kan leda till för höga administrativa kostnader. Beträffande 
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insynsrapporten ansåg SAMI att den befintliga associationsrättsliga lagstiftningen för extern-

redovisning är tillräcklig och att de uppgifter som anges i bilagan är alltför omfattande och 

vittgående.
174

 

 

11.4 Analys 

Mot bakgrund av det som framförts ovan bör kraven om information till rättighetshavare, 

andra kollektiva förvaltningsorganisationer som representationsavtal ingåtts med, användare 

och allmänheten inte vålla allt för stora ändringar för de svenska organisationerna. Organi-

sationerna har bedömts förse information på ett tillfredsställande sätt. Att organisationerna nu 

ställs under vissa informationskrav till olika grupper bör således inte påföra dem kostnader 

som är svåröverkomliga. Det kanske ökar kraven om välfungerande system för hantering av 

uppgifter vilket kan leda till vissa ökade kostnader i informationshantering. 

Det synes vara så att organisationerna sitter på mycket information redan som det är vilket 

talar för att anpassningen till kraven i denna del av direktivet bör kunna uppfyllas utan några 

större ändringar i organisationernas nuvarande arbetssätt. Det kan dock vara så att 

informationskravet i vissa bestämmelser kommer att sträcka sig längre och avse mer detalje-

rade uppgifter än vad organisationerna har tillgång till i dagsläget och i vissa fall har små, om 

inte obefintliga, möjligheter att inhämta inom acceptabla kostnadsgränser. Det har ovan påpe-

kats att vissa organisationer använder sig av statistiska underlag vid fastställandet av använd-

ning och avgifter för licenstagarna. Med dessa underlag är det inte möjligt att lämna detalj-

information till rättighetshavare om användning och ersättning. Det krav som ställs upp i arti-

kel 18.1 (c) kan således bli svårt att uppfylla om det har för avsikt att kräva detaljinformation. 

Detta krav kan dock syfta på situationer då en organisation förvaltar flera olika kategorier av 

rättigheter i sådant avseende att det handlar om exempelvis olika kategorier av litterära verk, 

samt olika typer av användning, som exempelvis överföring till allmänheten eller offentligt 

framförande. Det förstnämnda skulle kunna föras till vad som i bestämmelsen anges som 

”kategori av förvaltade rättigheter” och det sistnämnda till ”typ av användning”. Dessa krav 

synes inte vara allt för svåra att tillmötesgå, men om det sträcker sig så långt som till, 

exempelvis, exakt kopierade verk inom ett universitet så kan det som sagt bli svårare att upp-

fylla. 

En annan bestämmelse som kan bli svår att efterleva är den i 20 (a) om information om 

den repertoar som organisationen representerar, framför allt med tanke på den utsträckta ver-
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kan som en avtalslicens har. Vad gäller denna bestämmelse kan påminnas om vad som sagts 

tidigare i detta arbete om att en organisation inte kan anses representera de rättighetshavare 

som träffas av en avtalslicens utsträckta verkan samt om att ordningar likt avtalslicens-

systemet inte ska påverkas av direktivet. Det är även möjligt att en organisation som utlyser 

avtalslicenser anses ha en sådan omfattning på sin verksamhet att den istället träffas av artikel 

20 (b) och således får lämna informationen som anges där. 

Vad gäller insynsrapporten och de detaljerade uppgifter som ska upptas i denna kan föl-

jande sägas. Av det ovan redogjorda framgår att det för ett flertal associationer finns krav om 

bokföring och årsredovisning. Vad som enligt BFL och ÅRL ska föras in i bokföringen 

respektive upptas i årsredovisningen varierar inte beroende på vad för verksamhet som associ-

ationen sysslar med. Flertalet av de uppgifter som ska tas upp i insynsrapporten tas även upp i 

en årsredovisning. Insynsrapporten som införs i och med direktivet tar dock sikte på den 

specifika verksamheten i en kollektiv förvaltningsorganisation och kräver således uppgifter 

om just denna verksamhet. Uppgifterna hänför sig således till uppgifter som är relevanta för 

intressenter av en kollektiv förvaltningsorganisation. Sett till vilka uppgifter som insyns-

rapporten ska innehålla bör det inte vara förenat med allt för stora kostnader att ta fram dessa 

för svenska organisationer. I ett kortare perspektiv, i anpassningsfasen, kan det säkerligen 

medföra vissa kostnader eftersom det krävs förändring i arbetssätt, men över sikt bör detta 

inte medföra några större ökningar i administrativa kostnader. 
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12 Framåtblick 

12.1 Välfungerande organisationer 

Införandet av Sällskapsdirektivet väcker en del frågor om vad som kommer hända härnäst i 

arbetet på området för upphovsrätt och närstående rättigheter. Direktivet har som syfte att 

stärka rättighetshavarnas skydd genom att införa samordnade regler för kollektiva 

förvaltningsorganisationer vad gäller styrelseformer och insyn. Det är den delen av direktivet 

som denna uppsats behandlar. En annan del av direktivet är att införa gränsöverskridande 

licensiering av näträttigheter till musikaliska verk för användning på nätet på den inre mark-

naden. Kort handlar det om att ge kollektiva förvaltningsorganisationer en möjlighet att er-

bjuda multiterritoriella licenser av näträttigheter för musik för användning på nätet (fortsätt-

ningsvis: multiterritoriell licensiering). Denna del av direktivet har lämnats utanför denna 

uppsats av skäl som redogjorts för ovan, men det kan, i ett framåtblickande kapitel likt detta, 

finnas viss relevans att redogöra för vad som sagts om denna del av direktivet i konsekvensa-

nalysen. 

Det förklaras i konsekvensanalysen att de två områden som direktivet inriktar sig på, god 

styrning och insyn samt multiterritoriell licensiering, är sammanlänkade. Det förklaras även 

att det sistnämnda området inte kan fungera om inte det förstnämnda området åtgärdas. Såle-

des förutsätter ett fungerande system för multiterritoriell licensiering att kollektiva 

förvaltningsorganisationer fungerar på ett tillfredsställande sätt när det kommer till styrning 

och insyn.
175

 Konsekvensanalysen belyser även ett annat befintligt problem som inte kan lösas 

utan att organisationernas styrning och insyn förbättras på det sätt som Sällskapsdirektivet nu 

föreskriver. Det har med de stora volymerna av data som organisationer som kommer ägna sig 

åt multiterritoriell licensiering kommer behöva behandla.
176

 I konsekvensanalysen görs 

bedömningen att flertalet organisationer inom EU inte har denna kapacitet och att de heller 

inte kommer kunna erhålla denna kapacitet om inte regler om god styrning och insyn före-

skrivs.
177

 

 

För att ett avtalslicenssystem likt det vi har i norden ska kunna införas i andra stater, har det 

bedömts vara en förutsättning att det finns välfungerande kollektiva förvaltnings-
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 I detta inbegrips bl. a. möjligheten för en rättighetshavare att kunna vara med och påverka om dess 

organisation ska ägna sig åt multiterritoriell licensiering och att rättighetshavare ska kunna låta annan 

organisation förvalta dessa rättigheter om inte dennes organisation vill, eller kan, ägna sig åt multiterritoriell 

licensiering. 
176

 I den stora databehandlingen inbegrips bl. a. fakturering. 
177

 Angående detta stycke, se SWD(2012) 204 final, s. 14 f., s. 25 f. och kapitel 3.3. 
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organisationer vad gäller styrning och insyn.
178

 Det nordiska systemet med avtalslicenser (EN. 

extended collective licensing) har utretts som ett alternativ för rättighetsklarering för Euro-

peana-projektet
179

. Uppsatsen rörde således Europeana-projektet men vad den för upp synes 

vara gällande för avtalslicenssystemet även i allmänhet. Även fast det inte finns specifika 

regler i Sverige om styrning och insyn i kollektiva förvaltningsorganisationer har det utveck-

lats en god struktur och kultur kring dessa organisationers funktion. Detta har ansetts vara en 

anledning till att avtalslicenssystemet fungerat så bra och att det har kunnat sträckas ut till att 

täcka så många områden som det idag gör. För att ett system med avtalslicenser ska fungera 

där det inte finns en lika god struktur och kultur hos kollektiva förvaltningsorganisationer, kan 

det behövas införas regler om god styrning och insyn vad gäller dessa organisationers verk-

samhet. Det påtalades att det är viktigt att komma ihåg att det lyckade utfall som avtalslicens-

systemet fått i de nordiska länderna inte enbart beror på reglerna om avtalslicens utan beror 

även på i vilket samanhang dessa bestämmelser införs. Här uttalades även att ett av de gemen-

samma drag som avtalslicenserna har, som dock kan skilja sig åt i dess konstruktion, i de nor-

diska länderna är att modellen förutsätter en representativ organisation med en god kultur av 

styrning och insyn.
180

 

 

12.2 Analys 

Mot bakgrund av det som tagits upp i föregående avsnitt kan följande påpekas. Det konstate-

ras att god styrning och insyn vad gäller kollektiva förvaltningsorganisationers verksamhet är 

en förutsättning dels för att rättighetshavares rättigheter ska kunna förvaltas i dagens tekniska 

samhälle dels för att en modell likt den nordiska avtalslicensen ska kunna införas i andra län-

der. Att organisationers verksamhet kommer förbättras i och med införandet av Sällskaps-

direktivet medför således att det finns förutsättningar för ytterligare utveckling av skyddet för 

rättighetshavare inom EU. Även fast direktivets avdelning III om multiterritoriella licenser 

enbart gäller för näträttigheter till musik, står organisationer inom andra områden väl förbe-

redda för en framtid, som till viss del kan sägas redan vara här, där den tekniska utvecklingen 

ställer högre krav på organisationer vad gäller förvaltning av rättigheter och vad gäller att 
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 se Axhamn, Johan and Guibault, Lucie, Cross-Border Extended Collective Licensing: A Solution to Online 

Dissemination of Europe’s Cultural Heritage (February 8, 2012). Amsterdam Law School Research Paper No. 

2012-22. Tillgänglig på SSRN: http://ssrn.com/abstract=2001347. 
179

 http://www.europeana.eu/portal/. 
180

 Angående detta stycke, se uppsatsen av Achamn, J och Guibault, L, behovet av organisationer med en god 

kultur vad gäller styrning och insyn samt att regler om detta kan behöva införas om avtalslicensmodellen ska 

kunna fungera där det inte finns en sådan god kultur, påtalas genomgående i uppsatsen men berörs framför allt i 

kapitel 4. Vad gäller detta stycke kan särskilt hänvisas till vad som sägs på s. 14 f., 41 och 44. 
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kunna anpassa sig för nya marknader och tjänster att utnyttja rättighetshavarnas verk och pre-

stationer. 

Ur ett mer svenskt perspektiv kan sägas att denna onödiga börda, med en viss ökning i 

administrativa kostnader, på de redan välfungerande svenska organisationernas verksamhet 

kan vara ett nödvändigt ont. Detta med tanke på den allt mer ökande internationella mark-

naden för rättighetshavare och att det kommer bli lättare för svenska organisationer att erhålla 

information om hur organisationer i andra medlemsstater sköter sin verksamhet. Det blir med 

det sistnämnda möjligt för svenska rättighetshavare att få rättmätig ersättning från utnyttjan-

den i andra medlemsstater. Mot bakgrund av vad som redogjorts för ovan om att den nordiska 

avtalslicensmodellen för att fungera förutsätter att organisationer har en god struktur vad gäl-

ler styrning och insyn, öppnas det upp för att avtalslicensmodeller kan komma att införas på 

ett internationell plan vilket svenska organisationer i så fall står väl förberedda inför. Att det 

uppstår en möjlighet att avtalslicenser kan införas på EU-plan bör vara något som svenska 

organisationer ser som något positivt, eftersom de är välbekanta med detta system. 
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