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Sammanfattning 
 
Upphovsrätten är ett omfattande rättsområde som står inför stora utmaningar och 

förändringar till följd av den informationstekniska utvecklingen. Musikindustrin 

genomsyras i detta nu av en växande och föränderlig rörelse, vilket även kommit 

att omfatta upphovsmän och utövande konstnärer. Lagstiftningen har som uppgift 

att skydda upphovsmäns ekonomiska och ideella rättigheter. I fråga om överlåtel-

ser, vilket omfattar stora ekonomiska värden, har kritik framförts huruvida upp-

hovsmän och utövande konstnärer kan räkna med något stöd enligt svensk rätt. 

 

Skivindustrin påverkas i allra högsta grad av den informationstekniska utveckling 

som digitalisering och piratkopiering medfört. Därmed har en rad olika upphovs-

rättsliga avtal, som tycks bli allt mer omfattande presenterats, för att på så vis 

kompensera för minskade inkomstkällor. Oavsett avtal är en av de centrala fråge-

ställningarna vilket skydd en upphovsman kan räkna med vid en överlåtelse av 

upphovsrättsligt skyddat verk.  

 

På förmögenhetsrättens område har en generalklausul införts som ska kunna an-

gripa alla tänkbara avtalstyper, även på upphovsrättens område. Det föreligger 

dock skäl att ifrågasätta tillämpligheten av denna jämkningsregel då praxis och 

doktrin uttrycker en stor osäkerhet huruvida upphovsmän och utövande konstnä-

rer kan räkna med något stöd genom åberopande av underlägsen ställning. Det 

oklara rättsläget ger för handen en diskussion om lagregelns tillämplighet såväl 

som alternativa lösningar för att kunna garantera upphovsmän och utövande 

konstnärer ett effektivt skydd. 
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 

Det upphovsrättsliga skyddet är av stor vikt såväl för en upphovsman som för 

social, ekonomisk och kulturell utveckling och utgör en stor handel som är bero-

ende av ett effektivt skydd. Sedan införandet av lagen (1960:729) om upphovsrätt 

till litterära och konstnärliga verk (URL) för över 50 år sedan har lagen bearbetas 

för att kunna möta den informationstekniska utvecklingen som kommit att prägla 

immaterialrätten. Lagstiftningen som syftar till att skydda konstnärliga och litte-

rära verk som en del av immaterialrätten har med dagens utveckling tillfört defi-

nitioner, begrepp och bearbetningar för att på så vis möta den tekniska utveckl-

ingen. Även den Europeiska Unionens (EU) harmoniserade lagstiftningsarbete har 

kommit att prägla den svenska upphovsrätten genom införlivande av Infosoc-

direktivet.1  

 

På senare år har den svenska upphovsrättsliga lagstiftningen varit föremål för en 

diskussion om modernisering där bestämmelser om upphovsrättsliga avtal och 

tillämpligheten av 36 § i lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på 

förmögenhetsrättens område (AvtL) varit på agendan.2 Såväl branschorganisat-

ioner3 som doktrin har ifrågasatt tillämpligheten av 36 § AvtL på upphovsrättens 

område och efterfrågar ett för upphovsmän starkare skydd.4 

 

Samtidigt som lagstiftningen kritiseras befinner sig musikindustrin i en revolut-

ion, där den informationstekniska utvecklingen kommit att påverka såväl försälj-

ningssiffror, tillgänglighet och vårt användande av upphovsrättsligt skyddat 

material. Den svenska musikbranschen har över en fyraårsperiod (2010-2013) 

ökat sin totala omsättning med 1,5 miljarder svenska kronor, vilket motsvarar en 

ökning med 25 %. För 2013 innebär det att den årliga tillväxten ligger kring 10 % 

vilket går att jämföra med Sveriges procentuella BNP-tillväxt om 1,6 %. Den to-

                                                
1 prop. 1960:17 s. 60.  
2 SOU 2010:24 s. 13. 
3 Ju2006/4281/L3.  
4 NIR 2009 s. 349. 
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tala omsättningen uppgår till 7,6 miljarder svenska kronor och av dessa utgör 49 

% intäkter från inspelad musik och upphovsrättsliga intäkter.5  

 

Mot denna bakgrund kan konstateras att upphovsmän och utövande konstnärer 

står inför stora utmaningar eftersom de i en allt större grad är beroende av de avtal 

som utformas av branschens parter, för att på så vis kunna omsätta sina verk. Där-

för är det av stor vikt att klargöra vilket skydd och hur effektiv lagstiftningen är 

mellan de kontraherande parter som verkar på det upphovsrättsliga området. 
 
1.2 Syfte och frågeställningar 

Frågeställningen i uppsatsen syftar till att undersöka begreppet underlägsen ställ-

ning i den mening som avses i 36 § AvtL och speciellt hur och under vilka förut-

sättningar underlägsen ställning förhåller sig till upphovsmän och utövande 

konstnärer. Till det hör att klargöra såväl avtalsrättsliga som upphovsrättsliga 

rättsregler som omfattar den avtalade upphovsrätten där upphovsmän och utö-

vande omsätter sina verk. 

 

Vid diskussion kring detta aktualiseras även frågeställningar om vilka rättsregler 

som skyddar en upphovsman och en utövande konstnär, vilka jämkningsmöjlig-

heter som föreligger och hur långt avtalsfriheten sträcker sig, dessa kommer be-

handlas under arbetets gång. De frågeställningar som ska undersökas är följande: 

 

• Hur definieras underlägsen ställning i svensk rätt? 

• Kan upphovsmän och utövande konstnärer anses omfattade av begreppet 

underlägsen ställning? 

 

Musikjuridik är ett rättsområde som präglas av bristande kunskap och informat-

ion. Syftet med uppsatsen är således att försöka klargöra för de omständigheter 

som i synnerhet en upphovsman och en utövande konstnär befattas med vid en 

                                                
5 Musikbranschen i siffror statistik för 2013, s. 8 ff. 
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överlåtelse eller upplåtelse av sina rättigheter eftersom de i en stor grad är bero-

ende av de avtal som föreligger på upphovsrättens område. 

 
1.3 Metod och material 

Uppsatsen är skriven utifrån den rättsdogmatiska metoden vars huvuduppgift är 

att tolka och systematisera gällande rätt.6 I detta inbegrips rättskälleläran för att 

undersöka de sedvanliga rättskällorna lag, lagförarbeten, rättspraxis och doktrin.7  

 

Den juridiska metodens innebörd har föranlett en rad diskussioner. Sandgren er-

känner att det förekommer flera olika uppfattningar om vad som torde inbegripas 

med den rättsdogmatiska metoden.8 Jareborg lägger stor vikt vid att behärska rätt-

skälleläran, den juridiska begreppsbildningen, den juridiska argumentationen och 

dess system eftersom han ser den juridiska metoden som en rekonstruktion av gäl-

lande rätt.9 Hydén är av en annan uppfattning och tillämpar den juridiska metoden 

som en teknik för problem- och konfliktlösning varför den generella innebörden, 

möjligheten att tillämpa och förståelsen för konsekvenser i det enskilda fallet är 

av stor betydelse.10 Sandgren erkänner ett tredje perspektiv; att urskilja relevanta 

argument, aspekter och faktahantering och fastställa dess relation till rättskäl-

lorna.11  

 

Musikjuridik är ett rättsområde som förenar upphovsrätt och avtalsrätt varför så-

väl immaterialrättsliga som avtalsrättsliga källor utgjort underlag för den fram-

ställning som görs. Källorna har använts både för att hitta belägg för det som förs 

fram, fastställa och för att diskutera frågeställningen ur ett analytiskt perspektiv. 

Materialmässigt är det dock tämligen begränsat, både vad gäller juridisk doktrin 

och förekomsten av prejudicerande avgöranden för den aktuella frågeställningen, 

                                                
6 Peczenik 1995, s. 312. 
7 Sandgren 2008, s. 35 ff. 
8 Sandgren 2005, s. 649 f. 
9 SvJT 2004, s. 4. 
10 Hydén 2011, s. 15 f. 
11 Sandgren 2008, s. 38. 
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troligen en följd av att området präglats av skiljedomsklausuler och få processer. 

Som en följd av detta kommer även viss vägledning hämtas från hovrättsavgöran-

den. Den grundläggande kunskapen om de upphovsrättsliga och avtalsrättsliga 

systemen har dock inte utgjort ett problem. Vad avser frågeställningen och be-

greppet underlägsen ställning har stor vägledning getts utifrån juridiska tidskrifter 

och artiklar som många gånger valt att behandla de frågor som de det svenska 

rättsväsendet ännu ej klargjort för. 

 

För att få en så enhetlig bild av de parter som verkar inom musikindustrin har 

även branschartiklar använts, precis som hänvisningar till internationella rättsreg-

ler eftersom upphovsrättsliga avtal på musikområdet bitvis har präglats av den 

anglosaxiska avtalsrätten, vilken skiljer sig från den svenska lagstiftningen. 

 
1.4 Avgränsningar 

Den här uppsatsen kommer att behandla de problem och frågeställningar som har 

betydelse för hur och under vilka förutsättningar en upphovsman eller utövande 

konstnär kan anses vara i underlägsen ställning. Det föreligger många aspekter på 

upphovsrättens område som förtjänar klargöranden och djupare förståelse, beträf-

fande den här uppsatsen kommer utgångspunkten vara musikbranschen och 

närmre bestämt skivindustrin. Det utesluter emellertid inte att paralleller och refe-

renser från andra som omfattas av begreppet upphovsmän kommer ligga till grund 

för denna framställning eftersom samtliga präglas av de avtalsrättsliga och upp-

hovsrättsliga rättsregler som förekommer på området. 

 

Uppsatsen förutsätter att läsaren besitter grundläggande kunskap inom upphovs-

rätt och avtalsrätt. Med anledning därav kommer för dessa områden enbart klargö-

ras i korthet. För den som önskar inhämta kunskap eller uppdatera sin kunskap 

hänvisas till allmänna upphovsrättsliga- och avtalsrättsliga framställningar.12  

Uppsatsen är skriven för en praktiker med ytliga kunskaper om skivindustrin och 

normal kännedom om upphovsrättsliga avtal och de regler som följer av dessa. 
                                                
12 Ramberg 2010 s. 169 ff, Levin 2011 s. 13 ff. 



 10 

Med anledning av det fokuserar uppsatsen på de omständigheter som anses ha be-

tydelse för bedömningen av huruvida underlägsen ställning föreligger eller inte. 

Således kommer ingen omfattande redogörelse av vare sig 36 § AvtL eller den 

oskälighetsbedömning som följer av generalklausulen att presenteras i denna 

framställning. 

 

Uppsatsen ämnar att presentera en framställning av den svenska upphovsrätten 

och avtalsrätten, men för de fall där det är relevant kommer internationella 

aspekter beaktas. I huvudsak anglosaxisk rätt som har stor påverkan på upphovs-

rättsliga avtal på musikområdet.  

 

1.5 Disposition 

I kapitel 2 ges en introduktion till upphovsrättens grunder i korta drag. Det redo-

görs för begreppet upphovsman, skyddet och dess omfattning samt den ensamrätt 

som följer av ett upphovsrättsligt skyddat verk. Kapitlet tar även avstamp i de när-

stående rättigheterna som är av betydelse i fråga om skivkontrakt. Kapitel 3 be-

handlar upphovsrättsliga överlåtelser och dess verkningar. Här ges även en grund-

läggande introduktion till branschorganisationer samt en presentation av de van-

ligaste musikavtalen.  

 

I kapitel 4 presenteras generalklausulen i 36 § AvtL, men framförallt presenteras 

innebörden av begreppet underlägsen ställning och vad som faller inom dess ra-

mar.  Det efterföljande kapitlet presenterar rapporter från branschorganisationer 

följt av ett kapitel som tar sikte på hur lagstiftningen agerat för en skyddsvärd 

part. Avslutningsvis återfinns kapitel 7 som presenterar de slutsatser som den här 

framställningen gett upphov till. 
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2. Upphovsrätten 

2.1 Bakgrund 

Immaterialrätten är en ensamrätt som syftar till en exklusiv förfoganderätt. Den 

svenska upphovsrätten tar sin grund i rättspolitiska skäl som dels skyddar det and-

liga skapandet, en från Frankrike hämtad princip som benämns ”droit d’auteur”, 

med ett fokus på författaren och ett skydd för personligheten, och dels en kom-

mersiell aspekt som härstammar från den angloamerikanska rätten vars incitament 

är att främja de ekonomiska intressen som berör upphovsrätten.13 Det upphovs-

rättsliga skyddet är av stor vikt såväl för en upphovsman som för social, ekono-

misk och kulturell utveckling och utgör en stor handel som är beroende av ett ef-

fektivt skydd.14 

 

Upphovsrätten har i svensk rätt förankrat en stark ställning genom att skyddas i 

den svenska grundlagen, 2 kap 16 § regeringsformen (RF).  Genom grundlagens 

hänvisning "författare, konstnärer och fotografer äger rätt till sina verk enligt be-

stämmelser som meddelas i lag”15 behandlas upphovsrättsliga spörsmål i URL. 

Sedan införandet för över 50 år sedan har lagen bearbetas för att kunna möta den 

informationstekniska utvecklingen som kommit att prägla immaterialrätten. Lag-

stiftningen som syftar till att skydda konstnärliga och litterära verk som en del av 

immaterialrätten har med dagens utveckling tillfört definitioner, begrepp och be-

arbetningar för att på så vis möta den tekniska utvecklingen. Även EU:s harmoni-

serade lagstiftningsarbete har kommit att prägla den svenska upphovsrätten ge-

nom införlivande av direktiv. Mot denna bakgrund är det påkallat att se den 

svenska upphovsrätten som svåröverskådlig, rent lagtekniskt.16  

 

 

 

                                                
13 Levin 2006, s. 13. 
14 Olsson 2006 b, s. 32. 
15 2 kap. 16§ RF.  
16 Levin 2011, s. 68 f.  
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2.2 Skyddet 
2.2.1 Skyddssubjekt 

Av den svenska upphovsrättslagen framgår att upphovsman är den som ursprung-

ligen skapat verket.17 Denna skyddslagstiftning erkänner enbart fysiska personer 

som upphovsmän till sina verk. Inom musikbranschen torde låtskrivare, komposi-

törer, tonsättare, textförfattare eller bearbetare klassificeras som upphovsmän.18 

Juridiska personer kan således inte vara skapare av ett verk, men kan genom över-

låtelse inneha upphovsrätt.19 Mot denna bakgrund är grundsatsen att en människa 

skapat verket, skyddet omfattar även underåriga. Verk skapade av djur eller dato-

rer faller dock utanför lagstiftningens tillämpningsområde. Har ett verk skapats 

med hjälp av en dator räknas människan som upphovsman och verket omfattas 

således av upphovsrättsligt skydd.20  

 

Ett vanligt förekommande är att flera individer står bakom ett verk, framförallt i 

fråga om musikaliska verk. Låtskrivare och kompositör kan utgöra olika personer 

som i samarbete tar fram ett musikaliskt verk. I de flesta fall kan personers and-

liga skapande gå att särskilja på ett sådant sätt att samtliga var för sig erhåller en 

självständig upphovsrätt till sina bidrag i det slutgiltiga verket. I många fall kan 

musiken knytas till kompositören och låttexten till textförfattaren. För de fall två 

eller fler framställt ett verk i ett nära samarbete på ett sådant vis att det är omöjligt 

att särskilja deras prestationer erhåller upphovsmännen en gemensam upphovsrätt 

till verket.21  

 

2.2.2 Skyddsobjekt 

Förarbetena stipulerar att syftet med lagstiftningen är att främja det andliga skap-

andet inom litteraturen och konsten. Av den anledningen har den svenska upp-

hovsrätten en liberal hållning som i enlighet med uttrycket “litterära och konstnär-

                                                
17 1 § URL. 
18 Stannow och Hillerström 2006, s. 463. 
19 Stannow och Hillerström 2010, s. 61.  
20 Olsson 2009b, s. 54.  
21 Stannow och Hillerström 2010, s. 72 och 6§ URL.  
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liga uttryck” innefattar en rad diversifierade upphovsrätter. Av 1 § URL framgår 

vilka verksgrupper som skyddas: datorprogram, bildkonst såsom tavlor och kar-

tor, fotografier, litterära verk, filmer och musikaliska verk. 

 

Det upphovsrättsliga skyddet uppkommer vid skapandet av ett verk och sker per 

automatik vid skapandeögonblicket. Således krävs varken registrering eller depo-

nering för att ett verk ska erhålla upphovsrättsligt skydd. Detta gäller oavsett i vil-

ken form det litterära eller konstnärliga verket framställs. Verk kan därmed vara 

improviserad musik eller endast utgöra ett utkast, och ändock erhålla upphovs-

rättsligt skydd.22 

 

Framställandets form avgör inte huruvida ett verk omfattas av det upphovsrätts-

liga skyddet. Av desto större betydelse är dess mått av självständighet och origi-

nalitet, ej att förväxla med exempelvis musikalisk kvalitet, och utgör byggstenar-

na i begreppet “verkshöjd”. Dubbelskapande- kriteriet är måttstocken för huruvida 

ett verk är att anses som självständigt eller originellt. Med anledning av att denna 

uppsats kommer behandla upphovsrättsliga avtal och oskälighet i enlighet med 36 

§ AvtL, kommer ingen större redogörelse göras gällande begreppen; självständig-

het, originalitet och “verkshöjd”.  

 

2.3 Ensamrätten 
2.3.1 Allmänt 

Genom den upphovsrättsliga lagstiftningen ges upphovsmannens verk ett skydd, 

kärnan är ensamrätten till de olika typer av förfoganden som omfattas av skyddet. 

I den svenska upphovsrättsliga lagstiftningen görs en distinktion mellan den eko-

nomiska rätten, rubriceras ofta som förfoganderätter, och den ideella rätten. Det 

faktum att upphovsmannen erhåller en ensamrätt garanterar innehavarens rätt till 

ersättning, vilket blir en central funktion vid handel med upphovsrätter och utgör 

således grunden för att ett avtal ska komma till stånd. Det är enbart förfoganderät-

ten som kan överlåtas och det är av stor vikt att samtliga parter är underförstådda 
                                                
22 Olsson 2009a, s. 44 ff.  
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med dess innebörd och omfattning vid ett avtal för att förstå vidden av det som 

överlåts eller upplåts.23  

 

2.3.2 Ekonomiska rättigheter 

De ekonomiska rättigheterna är upphovsmannen eller rättighetsinnehavarens en-

samma förfoganderätt och avgör hur denna kan förfoga över sitt verk samt hur 

andra ska förhålla sig till denna ensamrätt.24 Syftet är att försäkra upphovsmän ett 

skydd och avkastning för såväl ekonomiska investeringar som omsättningar.25 

 

I den svenska upphovsrättslagen, 2 § URL, behandlas två grundläggande ensam-

rätter avseende de ekonomiska rättigheterna; framställning av exemplar samt till-

gängliggörande för allmänheten. Med framställning av exemplar åsyftas all direkt 

eller indirekt framställning, permanent eller tillfällig oberoende av metod och 

huruvida det skett helt eller delvis.26 Framställningen omfattar alla former och 

tekniker.27 Det kan således röra sig om att ge ut musikaliska verk, trycka en bok 

eller ta ett fotografi.28 Exemplarframställningar utöver vad som gäller för privat 

bruk får endast förekomma med tillstånd av upphovsmannen eller rättighetsinne-

havaren.29  

 

Digitaliseringen och den nya tekniken har kommit att prägla upphovsrätten, i syn-

nerhet har mångfaldiganderätten kommit att se en lavinartad ökning som ett resul-

tat av att kopiering av musik numera sker genom mp3-filer.30 Såväl antal fram-

ställda exemplar som varaktighet saknar betydelse enligt URL, i fråga om exem-

plarframställning i digitala medier görs dock ett avsteg från huvudregeln eftersom 

hänsyn tas till tidsfaktorn.31 

 
                                                
23 Rosén 2006, s. 121.   
24 2§ URL, SOU 1956:25 s. 87 f, prop. 1960:17 s. 51 f.   
25 Olsson 2009a, s. 80.  
26 SOU 1956:25 s 100, prop. 1960:17 s. 60f, 2 st.   
27 Rosén 2006 s. 122.   
28 Stannow och Hillerström 2006, s. 59.    
29 12 § URL. 
30 Levin 2011, s. 137 f.  
31 Rosén 2006, s. 122 f. 
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Tillgängliggörande för allmänheten är den andra grundläggande ensamrätten en-

ligt 2 § URL och inrymmer fyra möjligheter för att ett verk görs tillgängligt för 

allmänheten. Av 2 § 3st p. 1-4 framgår att överföring till allmänheten, offentligt 

framförande, offentlig visning och spridning till allmänheten klassas som ett till-

gängliggörande. Det är först när ett verk lovligen gjorts tillgängligt för allmänhet-

en som ett verk anses offentliggjort enligt 8 § URL.  

 

Överföring till allmänheten fick sin innebörd i och med att Infosoc-direktivet in-

förlivades i svensk rätt som en del av den tekniska utvecklingen.32 Grundtanken är 

att allmänheten befinner sig på en annan plats än där åtgärden att överföra äger 

rum. I och med den tekniska utvecklingen omfattas även situationer när verket 

görs tillgängligt för allmänheten via trådlös eller trådbunden väg såväl som när 

enskilda på egen begäran (on-demand-situationer) väljer att ta del av ett verk.33 

Med andra ord, såväl streaming via internet som vanliga radio och TV-sändingar 

omfattas.34  

 

Offentligt framförande är det andra sättet att göra verket tillgängligt för allmän-

heten. Endast framförande av verk där allmänheten kan ta del av verket omfattas, 

exempelvis livekonserter och diskotek. Paragrafen gör inte någon distinktion 

huruvida verket framförs live eller genom en CD-skiva. Framföranden inför 

slutna kretsar omfattas dock inte av ensamrätten. För de fall villkor uppställs för 

att ta del av verket har lagen en restriktiv syn och menar att om vem som helst kan 

uppfylla villkoren faller det trots en sluten krets i linjen för ett offentligt framfö-

rande.35  

 

Det tredje förfarandet är genom offentlig visning och går att härleda ur 2 § 3 st 3p. 

URL. Innebörden är att verk visas för allmänheten på samma plats som denne be-

finner sig, med andra ord saknar det relevans vid musikaliska verk.  

 
                                                
32 prop. 1960:17 s. 60.  
33 Stannow och Hillerström 2006, s. 60.   
34 Olsson 2009b, s. 62 f.  
35 Olsson 2006 a, s. 124 f. 
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Spridning regleras i 2 § 3 st 4p. URL och innebär en ensamrätt för upphovsman-

nen eller rättighetsinnehavaren att sprida verket genom försäljning, uthyrning och 

utlåning.36 Med detta menas ett exemplar av ett verk och inte själva verket i sig. 

Denna rätt konsumeras av verkens förvärvare som kan förfoga över sitt exemplar, 

men aldrig tillgängliggöra verket fritt för allmänheten eller tillhandahålla verket 

genom uthyrning utan ett godkännande från upphovsmannen.37 

 

43 § URL reglerar skyddstiden för den svenska upphovsrätten och omfattar både 

de ekonomiska rättigheter och den ideella rätten. Skyddstiden gäller i 70 år efter 

upphovsmannens dödsår. Vid gemensam upphovsrätt gäller upphovsrätten i 70 år 

efter den sist avlidna upphovsmannens dödsår. Inskränkningar kan förekomma i 

enlighet med titelskyddet, 50 § URL, och klassikerskyddet, 51 § URL, som inför-

livades i och med Sveriges införlivande av Bernkonventionens principer.38 

 

2.3.3 Ideella rätten  

Upphovsrätten tar inte enbart sikte på de ekonomiska rättigheter som följer av en-

samrätten, den innefattar även en ideell rätt som visar hänsyn till personliga, 

känslomässiga och intellektuella samband som en upphovsman kan känna för sitt 

verk. Digitaliseringen och den nya tekniska utvecklingen har gett den ideella rät-

ten ökad relevans med anledning av nya möjligheter till verks utnyttjande och 

manipuleringar. Den ideella rätt brukar härledas ur det franska uttrycket “droit 

moral” och inkluderar enligt 3 § URL en paternitetsrätt (namngivelserätt) och en 

respekrätt.39 

 

Paternitetsrättens huvudregel är att upphovsmannens namn ska anges på exemplar 

av verket som framställs eller när det överförs, framförs, sprids eller visas. Denna 

skyddsbestämmelse regleras i praktiken av att angivelsen ska ske i enlighet med 
                                                
36 Olsson 2009a, s. 102 f.  
37 Levin 2011, s. 144.  
38 Bernkonventionen är en internationell rättskälla avseende upphovsrätt där de undertecknade 
medlemsstaterna ska tillförsäkra upphovsmän ett visst skydd som framgår av konventionen. Syftet 
är att de anslutna medlemsländernas upphovsrättsliga lagstiftning även bevakar de intressen som 
följer av andra medlemsländers upphovsmäns verk.  
39 Levin 2011, s. 160.  
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god sed. Vid ett framförande av musikaliska verk i offentliga sammanhang ska 

namngivelsen ske i nära anslutning till framförandet. Denna grundregel gäller 

även vid radiosändningar, med undantaget att på- och avannonseringar av flera 

verk kan förekomma åt gången. Gällande musikaliska verk i film ska dessa näm-

nas i eftertexterna.40 

 

Den andra bestämmelsen som hör till den ideella rätten är respekträtten som inne-

bär att ett verk inte får ändras eller göras tillgängligt för allmänheten i en för upp-

hovsmannen kränkande form. Det bakomliggande syftet är att upphovsmannen 

inte ska behöva tåla att hens verk framställs i ett kränkande sammanhang.41 NJA 

1975 s. 679 illustrerar hur ett upphovsskyddat verk kränkts genom användning i 

en politisk propagandasång, vilket inte var upphovsmannens syfte, varmed dom-

stolen ansåg att en kränkning av respekträtten förelåg. 

 

2.4 Närstående rättigheter 

Det finns prestationer, i likhet med de rättigheter som tillfaller en upphovsman, 

men som ej har med skapandet av ett verk som ändock har ansetts skyddsvärda av 

lagstiftaren. Dessa utgör vad vi kallar de närstående rättigheterna och exemplifie-

ras bäst genom den upphovsrättsliga lagstiftningens benämningar; utövande 

konstnärer och fonogramframställare. Med utövande konstnärer förstås de som 

framför de musikaliska verken, och för att åtnjuta verken utöver liveframträdan-

den krävs en fonogramframställare som spelar in verket.42 

 

Skyddslagstiftningen vid framförande av musikaliska verk ger den utövande 

konstnären en exklusiv rätt att låta det spelas in på skiva, en mångfaldiganderätt 

av upptagningen samt ensamrätt att tillgängliggöra för allmänheten, enligt regle-

ringen i 45 § URL. Rättigheterna avser ej själva verket, vilket går att jämföra med 

regleringen för upphovsmän, utan själva framförandet som sådant.43  

                                                
40 Levin 2011, s. 162.  
41 Olsson 2009a, s. 113  
42 Stannow och Hillerström 2010, s. 121.  
43 Levin 2011, s. 169f.  
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Fonogramframställare ges enligt 46 § URL en ensamrätt till mångfaldigande av 

en upptagning, denna rätt inkluderar en ensamrätt att tillgängliggöra för allmän-

heten. En väsentlig skillnad mot många andra upphovsrättsliga spörsmål är att fo-

nogramframställare inte ställer krav på fysisk person, utan är fullt möjligt även 

som juridisk person.44 Motivet till lagregeln är att skydda producenter mot pirat-

kopiering.45 

 

Producentskyddet som framgår av 46 § URL behandlar inte upptagningens art 

eller beskaffenhet och omfattar även ljud som inte är upphovsrättsligt skyddade, 

exempelvis djurläten.46 Såväl upphovsmän som utövande konstnärer måste ge fo-

nogramföreställare, förslagsvis ett skivbolag47, tillåtelse för den aktuella upptag-

ningen. Således krävs ett godkännande från flera olika rättighetsinnehavare ef-

tersom de närstående rättigheterna och upphovsrätten ger upptagningen ett fler-

faldigat skydd för att kunna nyttjas. De olika rättighetsinnehavarna har olika in-

tressen varför nyttjandet av ett musikstycke kräver tillstånd från upphovsman, ar-

tist och producent (vanligen ett skivbolag). Upphovsmannen har inflytande över 

vem som ska få framföra verket, såvida inte artist och upphovsman är samma per-

son. Artisten har senare makten att bestämma huruvida inspelningen ska finnas 

med på exempelvis en samlingsskiva medan skivbolaget framförallt vill förhindra 

andra skivbolag att nyttja deras produktioner.48 

 

 

 
 

                                                
44 prop. 1985/86:79 s. 26.  
45 Olsson 2006 a, s. 365.   
46 Carlén-Wendels 2005, s. 102.   
47 Begreppet skivbolag hindrar dock inte att sådan verksamhet som åsyftas bedrivs i en annan or-
ganisationsform än enkla bolag, handelsbolag, kommanditbolag eller aktiebolag. Hädanefter avses 
ett musikföretag som erbjuder upphovsmän och utövande konstnärer skivkontrakt, ej ett utpekande 
av en viss juridiskt definierad organisationsform. 
48 Carlén-Wendels 2005, s. 98 f. 
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3. Upphovsrättsliga avtal 
3.1 Allmänt om upphovsrättsliga avtal 

Den distinktion som den svenska upphovsrättsliga lagstiftningen gör mellan de 

ekonomiska- och ideella rättigheterna har en avgörande betydelse i fråga om över-

låtbarhet. Genomgripande för avtalsrätten som genomsyras på det upphovsrätts-

liga området är att det råder avtalsfrihet, detta ingriper emellertid ej den ideella 

rätten. 3 § URL förhindrar överlåtelser av den ideella rätten med motivet att denna 

rättighet saknar ekonomiskt värde. Den ideella rätten har istället en högst person-

lig och moralisk betydelse för upphovsmän vilket exemplifieras genom namngi-

velserätten. Det föreligger dock möjligheter att efterge den ideella rätten, dock 

endast som en begränsad omfattning av verket. Denna inskränkning i paragrafen 

förekommer främst vid användandet av musikaliska verk vid filminspelning.49 I 

Bernkonventionen betonas den ideella rättens särskilda ställning som kvarstår ef-

ter en överlåtelse av de ekonomiska rättigheterna.50  

 

Den ideella rätten definieras dock inte på samma sätt i den engelska och ameri-

kanska upphovsrätten, vilket bör noteras eftersom stora delar av de branschavtal 

och skivkontrakt som införlivas i svenska avtalsförhållanden härstammar från 

England och USA som ledande musikländer. Enligt den amerikanska rätten är det 

i betydligt större utsträckning möjligt att överlåta den ideella rätten, vilket inom 

skivindustrin illustrerats genom användandet av “works made for hire”-

klausuler.51  

 

Avtalsfriheten konkretiseras dock genom de ekonomiska rättigheterna där lagstif-

taren gett kontraherande parter möjlighet att fritt forma avtal och villkor.52 En-

samrätten som upphovsmän åtnjuter genom sina ekonomiska rättigheter, utgör 

således grunden för att ett upphovsrättsligt avtal ska komma tillstånd. Ägande och 

disponeringsmöjligheter är förutsättningar för att ingå avtal och på så vis kunna 

                                                
49 Olsson 2009b, s. 84.  
50 Artikel 6bis Bernkonventionen. 
51 Stannow och Hillerström 2010, s. 172. 
52 Rosén 2006, s. 80. 
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omsätta upphovsrätter. För att tillgodogöra sig de ekonomiska värden som följer 

av upphovsrätten måste upphovsmannen ingå avtal med exempelvis producenter 

och musikförlag. Vanligtvis kan en upphovsman inte tillgängliggöra verket utan 

ett ingånget avtal med en större aktör, således är upphovsmän beroende av de av-

tal som förekommer på området.53 Överlåtelser av samtliga ekonomiska rättighet-

er är en svåröverskådlig fråga, i synnerhet om det avser nyttjanderätter "i alla 

kända och okända medier och nyttjandeformer och i obegränsad omfattning". Det 

är framförallt svårt att förutse en adekvat ersättning och för den enskilda upp-

hovsmannen är det många mellanled eftersom upphovsmän befinner sig längst 

ned i näringskedjan.54 

 

Denna framställning av upphovsmän kommer bland annat ta sikte på situationer 

där upphovsmän är unga oetablerade, vilket är särskilt beaktansvärt i och med de 

snåriga regler som upphovsrätten omfattas av och den extensiva avtalsfriheten 

som medför stora förhandlingsutrymmen med risker för oskäliga villkor. Det är 

inte sällan som upphovsmän ingår avtal utan förståelsen över vilka rättigheter som 

överlåts och huruvida ersättningen är skälig.55  

 

Det är av stor vikt att göra en distinktion även inom begrepp som upphovsmän 

och utövande konstnärer. Personer som omfattas av dessa begreppen kan inte lik-

ställas. Vid bedömningen av om en upphovsman eller en utövande konstnär är att 

anses som underlägsen är det bland annat styrkeförhållandet till den kontraher-

ande parten som ska beaktas. Det bör även poängteras att vissa upphovsmän och 

utövande konstnärer är särskilt sårbara medan andra utjämnar det styrkeförhål-

lande som många gånger uppstår i förhållande till ett skivbolag.  

I fråga om etablerade och stora artister förekommer inte frågor om oskälighet och 

underlägsen ställning. Anledningen är att dessa har en förhandlingsförmåga som 

inte ryms inom ramen för oetablerade artister. Förekommer villkor, omständig-

                                                
53 prop 1996/97:129, s. 10 f.   
54 NIR 1998 s. 171. 
55 Stannow och Hillerström 2010, s. 152 f.   
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heter och avtal som en etablerad artist inte finner fördelaktigt, har de goda möjlig-

heter att välja och vraka bland andra erbjudanden. Det är en möjlighet som fram-

förallt oetablerade artister saknar. Som en följd av den maktbalans som uppstår 

finns sällan utrymme för att påverka avtalens utformning och istället måste oeta-

blerade artister finna sig i vad som kan vara oskäliga villkor för att överhuvudta-

get kunna omsätta den ensamrätt som följer av upphovsrätten till ett verk. Många 

aktörer är dessutom beroende av de avtal som förekommer. 

Konsumenter har ansetts vara särskilt skyddsvärda och lagstiftningen har främjat 

den svagare parten genom tvingande skyddslagstiftningar till konsumenters för-

del. Inom den finansiella sektorn och vid försäkringsfrågor har exempelvis ett 

stärkt konsumentskydd införts, det senare som en del införlivandet av direktiv 

2002/92/EG. Framförallt mot bakgrund av den komplexitet och utveckling som 

följer av försäkringsförmedling. I tillägg har även konsumenters bristande kun-

skap varit avgörande för skyddets utformning och omfattning. 

 

Det är först i och med inskränkningar i ensamrätten som den upphovsrättsliga lag-

stiftningen får en större inverkan på avtal, framförallt i fråga om villkor avseende 

ersättning.56  

 

Såväl fysiska som juridiska personer kan agera överlåtare samt förvarare vid upp-

hovsrättsliga avtal, detta trots att den ursprungliga upphovsmannen alltid kvarstår 

som en fysisk person.57 Det är 3 kap. URL som samlar regler om upphovsrättens 

övergång. I en större utsträckning är dessa regler av en dispositiv natur och det 

förfaller således fritt fram för parterna att föreskriva annat. Som upphovsman eller 

rättighetsinnehavare ges möjligheten att överlåta upphovsrätten helt eller delvis 

enligt portalparagrafen 27 § 1 st URL. De ekonomiska rättigheterna kan därmed 

delas upp på valfritt sätt. Lagstiftningen har dock inte valt att särskilja partiella 

överlåtelser från hela, även om det hade varit önskvärt eftersom de använda defi-

                                                
56 Rosén 2006, s. 81. 
57 Rosén 2006, s. 81. 
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nitionerna överlåtelse och upplåtelse, som kommer redogöras för i nästa avsnitt 

(3.2), fått olika betydelser.  

 

En viktig aspekt är att många upphovsmän och utövande konstnärer verkar som 

egenföretagare för att på det här viset kunna omsätta sina upphovsrättsligt skyd-

dade verk genom överlåtelser. Tidigare agerade många konstnärsgrupper på det 

upphovsrättsliga området inom ramen för ett anställningsförhållande. Lagstift-

ningen gör dock inte klart vad som omfattas av arbetstagarbegreppet, istället görs 

en helhetsbedömning som ges en restriktiv tolkning.58 På musikområdet var det 

främst studiomusiker som omfattades av förändringen.  

 

En väsentlig skillnad mot handel med lös egendom är att vid handel med im-

materialrätter är antalet personer som kan förfoga över det upphovsrättsliga över-

låtelseobjektet i princip obegränsat. Genom olika former av överlåtelser och upp-

låtelser som uthyrning, utlåning och exemplarframställning kan omfattningen av 

nyttjanderätterna varieras. Avtalets former kommer på upphovsrättens område att 

beaktas huruvida det rör sig om uppdrags-, beställnings- eller anställningsavtal. 

Trots den mängd immaterialrättsliga avtal som förekommer föreligger dock ingen 

särreglering för de här avtalstyperna. Överlåtelser på det upphovsrättsliga området 

får istället införliva principer från avtalsmässig kultur, som ofta är dispositiva och 

allmänt hållna. 

 

Mängden immaterialrättsliga avtal på området har föranlett att den här uppsatsen 

enbart kommer behandla individuella och upphovsrättsliga avtal till musikaliska 

verk. Ensamrättens uppkomst och omfattning förblir dock den centrala frågan 

oavsett avtalstyp.59  

 

 

 

                                                
58 Sigeman, 2010, s. 27 ff, Källström, Malmberg, 2013, s. 23 ff. 
59 Rosén 2006, s. 22 f.    
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3.2 Överlåtelse eller upplåtelse 

Som tidigare påpekats kan en upphovsman eller rättighetsinnehavare enligt 27 § 

1st URL överlåta sitt upphovsrättsligt skyddade verk helt eller delvis. I fråga om 

upphovsrättsliga avtal har frågan om överlåtbarhet en central funktion. Den 

svenska upphovsrättsliga lagstiftningen använder ordet överlåtelse frekvent vid 

förhållanden där en upphovsman eller rättighetsinnehavare låter en kontraherande 

part förvärva rättigheter genom avtal.  

 

Ordet övergång har sitt ursprung i de förhållanden där rätten överförs till annan, 

exempelvis vid upphovsmannens död60 eller arbetsgivarens åtkomst av upphovs-

rätt vid ett anställningsförhållande.61 Presumtionsregeln enligt 40 a § URL medför 

att all upphovsrätt vid ett anställningsförhållande förvärvas av arbetsgivaren och 

utgör därmed en avvikelse från lagens terminologi.62 

 

Det föreligger en tydlig distinktion mellan två förhållanden, överlåtelse och upp-

låtelse, även om den svenska upphovsrättsliga lagstiftningen ej valt att göra en 

skillnad per definition utan istället lämnat detta ansvar till parterna på marknaden 

att fritt formulera. Den förstnämnda gäller i fråga om en fullständig och slutgiltig 

övergång av en rättighet medan den senare rör temporära eller inskränkta förvärv. 

Vid en upplåtelse är det inte fråga om att upphovsrätten övergår, förvärvaren ges 

istället en nyttjanderätt till rättigheterna.  I många hänseenden är dock upplåtelse 

att betrakta som den korrekta termen eftersom den ideella rätten inte kan överlå-

tas, denna rätt kan enbart efterges. Även vid fråga om ett eftergivande av den ide-

ella rätten föreligger en koppling mellan upphovsmannen och dennes verk.63 En-

ligt URL får ordet överlåtelse dock sammanfatta samtliga överenskommelser om 

rättsförvärv.64  

 

                                                
60 41 § URL. 
61 40 a § URL. 
62 Rosén 2006, s. 87. 
63 Rosén 2006, s. 87. 
64 Rosén 2006, s. 88. 
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3.3 Upphovsrättsliga organisationer 

Upphovsrättsliga organisationer har en relativt stark ställning i Sverige och även 

om den här avhandlingen i huvudsak har sitt fokus på individuella avtal torde man 

ej utesluta deras betydelse. Det förekommer en rad olika organisationer som har 

som uppdrag att representera och bevaka upphovsmännen och deras rättigheter. 

Utgångspunkten är att nyttjande av upphovsrättsligt skyddad musik kräver till-

stånd. Rättighetsinnehavare som kompositörer, textförfattare, bearbetare, artister, 

skivbolag och radio/tv-företag kan ge sitt tillstånd och även begära ersättning för 

nyttjande. Organisationerna på området går upphovsmännens intressen och beva-

kar deras rättigheter.65 Störst inflytande har organisationerna vid några av följande 

avtalstyper: huvud-, ram-, standard- eller kollektivavtal. Den starka ställning som 

organisationerna har på området har även resulterat i att upphovsmännens ställ-

ning stärkts, i synnerhet eftersom organisationerna har ett inflytande även i förhål-

lande till större bolag på marknaden. När en upphovsman företräds av en organi-

sation torde en upphovsman inte beaktas som en svagare part. Det är dock långt 

ifrån alla upphovsmän som får hjälp att rubba den maktbalans som ofta råder ge-

nom att företrädas av en organisation.66  

 

STIM är den primära intresseorganisationen för upphovsmän och bevakar dennes 

ekonomiska rättigheter, bland annat genom att vara den huvudsakliga källan till 

ekonomisk ersättning vid nyttjande. Anslutna upphovsmän överlåter sin ensamrätt 

avseende offentligt framförande och överföring till allmänheten till STIM i gen-

gäld mot att de åtar sig upphovsmännens rättsposition vid bevakandet av huruvida 

nyttjare innehar tillstånd.  Ersättningen tillkommer artisterna genom särskilda för-

delningsregler som har sin grund i den avgift som STIM tillhandahåller mellan 

musikanvändare och rättighetsinnehavare. Genom detta förfarande kan radiokana-

ler, butiker, restauranger och diskotek få tillgång till både svensk och internation-

ell musik.67 Den mekaniska rätten styr organisationen NCB över, med detta för-

stås rätten till inspelning och mångfaldigande. NCB har bildats av STIM och nor-
                                                
65 Carlén-Wendels 2005, s. 135. 
66 NIR 1998, s. 169.   
67 Stannow och Hillerström 2006, s. 469.   
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diska motsvarigheter för att ta ut ersättning av grammofonbolag och produktions-

bolag vid exemplarframställning för försäljning och annan distribution. I likhet 

med STIM förekommer särskilda fördelningsregler även vid den mekaniska rät-

ten.68 Förutom kompositörer och textförfattare är även musikförlagen anslutna 

och representeras av SMFF. Organisationen är dessutom byggd med hjälp av 

andra upphovsmannaorganisationer som SKAP och FST som ingår i STIM:s sty-

relse tillsammans med SMFF. 

 

SAMI är de utövande artisternas intresseorganisation, ytterligare en aktör på 

marknaden att beakta. Betydelsen av anslutningsavtalet är att SAMI förhandlar 

och inkasserar ersättning vid överföring till allmänheten genom radio och TV, of-

fentliga framföranden samt sekundärvisningar av inspelningar å medverkande 

musiker och artisters vägnar.69 Skivbolagen har en motsvarande intresseorganisat-

ion i IFPI, en internationell aktör som verkar genom nationella filialer och har ett 

nära samarbete med SAMI. Syftet är att främja skivbolagens rättigheter och 

främja dess utveckling, således kan det framstå som en motpol till artisternas in-

tresseorganisationer. Tillsammans inkasserar och fördelar de exempelvis ersätt-

ning avseende radio- och TV-sammanhang samt offentliga framförande i enlighet 

med 47 § URL.70  

 

3.4 Musikavtal 
3.4.1 Musikförlagsavtal 

Ursprungligen användes musikförlagsavtal vid tryckrättigheter i fråga om noter 

och har samma grund som bokförlagsavtalen.71 Innebörden är att upphovsmannen 

genom förlagsavtalet överlåter rätten till förläggaren att mångfaldiga verket och i 

fråga om utgivning.72 I förevarande fall definieras upphovsmannen som komposi-

tör, textförfattare eller bearbetare och avtalen i fråga gäller sinsemellan en musik-

förläggare och en upphovsman.  
                                                
68 Stannow och Hillerström 2006, s. 470.   
69 Rosén 2006, s. 198 f. 
70 Stannow och Hillerström 2006, s. 440 f.  
71 Rosén 2006, s. 224. 
72 Stannow och Hillerström 2006, s. 114 f.  
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Musikförlagen står i en allt större utsträckning nära ett skivbolag och ingår ofta 

inom en koncern som ett dotterbolag eller systerbolag. Således gör det musikför-

lagen även involverade i fonogramproduktion och avtalen som ingås kan ibland 

syftas till inspelningsavtal, i synnerhet på populärkulturens område.73  

 

I huvudsak förekommer tre uppdrag för musikförläggare å upphovsmannens räk-

ning. Administrativa uppgifter så som verksregistrering, förfrågningar och upplå-

telser ligger inom ramen för musikförläggarens åtagande. Musikförlagen har 

också en finansiell roll eftersom förlaget finner ett ekonomiskt värde i upphovs-

mannens verk. Därmed ligger det i förlagets intresse att främja verken och skapa 

förutsättningar för de ekonomiska effekter som kan åtnjutas. Ekonomiska investe-

ringar är dock en förhandlingsfråga mellan parterna och det finns således ingen 

garanti för en upphovsman att ett förlag erbjuder att betala inspelning eller studio-

tid, även om denne har intresse i verket. Den tredje rollen i förhållandet mellan 

musikförläggare och upphovsmän är förläggarens kreativa sida som bland annat 

innefattar bästa lanseringsmöjligheter och lönsamhet för kontraherande parter.74 

Förlagsavtalen reglerar vad musikförlagen får göra för upphovsmannen, det är 

sällan det uttryckligen förekommer regleringar om vad musikförlagen ska göra.75  

 

3.4.2 Skivkontrakt 

Den informationstekniska utvecklingen har föranlett en rad utmaningar för 

skivindustrin som ger ut allt färre skivor. Intäktsmodellerna har förändrats och 

skivbolagen finner ett större intresse i konserter och andra närliggande aktiviteter, 

vilket har påverkat avtalens utformning på området.76 Ett exempel är den mer hel-

täckande modellen i 360-avtalen (för vilket det kommer redogöras mer i avsnitt 

3.4.3). Ur avtalssynpunkt görs en distinktion mellan kollektivavtal och individu-

ella avtal, med anledning av att kollektivavtalen i första hand behandlar studiomu-

                                                
73 Rosén 2006, s. 225. 
74 Wennman och Boysen 2005, s. 164 f.  
75 Wennman och Boysen 2005, s. 165 f. 
76 Stannow och Hillerström 2006, s. 183 f. 
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siker och att individuella avtal fått ett större inflytande, kommer den här uppsat-

sen behandla den senare.77  

 

Med ett skivkontrakt riktar man sig till den utövande konstnären och dennes när-

ståenderättigheter. Vanligtvis ingriper artist, musiker och sångare i begreppet utö-

vande konstnär. I många fall kan dock upphovsman och den utövande konstnären 

vara samma person.78 Ensamrätten och upphovsrätten till framföranden kan ge-

nom avtal på det upphovsrättsliga området utmynna i det vi befattar som skivkon-

trakt. Skivbolagets prestation blir att utge ersättning, denna benämns royalty och 

utgör en procentuell andel av försäljning, biljettintäkter och andra inkomster 

kopplade till utnyttjande av inspelningen.79 Artisternas motprestation är en rätts-

upplåtelse av inspelningsrätten till framförandet och exemplarframställningen av 

denna.80 

 

De individuella inspelningsavtalen gör skillnad på två typer av skivkontrakt, 

artistavtal och licensavtal. Med artistavtal förstås ett inspelningsavtal där skivbo-

laget mer eller mindre står för samtliga kostnader, skivbolaget bär också den eko-

nomiska risken men erhåller också rättigheterna till inspelningen.81 Bland de 

hjälpmedel som skivbolagen vanligtvis bistår med ingår tillhandahållandet av en 

studio varpå artisten i fråga skall genomföra en enligt skivbolaget godkänd in-

spelning. Skivbolaget besitter i den här situationen makten att bestämma vad som 

utgör en godkänd inspelning. Det är inte ovanligt att artister som överskrider en 

fastställd inspelningsbudget får betala mellanskillnaden som uppstår. Inspelnings-

kostnader utgår ofta i form av ett förskott för att sedan vara avdragsgilla mot den 

royalty artisten erhåller. Även andra kostnader så som för licensavtal, videopro-

duktion och turnéstöd är i regel avdragsgilla mot den royalty som artisten erhåller 

                                                
77 Stannow och Hillerström 2006, s. 184, 186.  
78 Stannow och Hillerström 2006, s. 299. 
79 Stannow och Hillerström 2010, s. 192, 353.  
80 Rosén 2006, s. 236.  
81 Wennman och Boysen 2005, s. 174 f.  
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efter försålda exemplar. Ett vanligt förekommande är en royaltystege där höga 

försäljningstal ger artisten bättre ersättning.82   

 

Ett annat förfarande är när en artist eller musiker tillhandahåller ett mastertape 

utan skivbolagens inblandning. Det här förfarandet har blivit allt vanligare83 och 

torde ha sin förklaring i digitaliseringen som föranleder att musiker kan producera 

sin egen musik. Artisten/musikern har således burit kostnaderna för inspelningen 

och kommer till skivbolaget med en färdig produkt. Det är alltså fråga om ett ut-

givningsavtal som sluts mellan parterna, en form av licensiering som också gett 

den här avtalstypen namnet licensavtal.84 Skivbolaget ges en exklusiv rätt att 

mångfaldiga, marknadsföra och sälja inspelningen över en bestämd tid. Med an-

ledning av att skivbolaget inte burit några kostnader vid inspelningen erhåller ar-

tisten en högre royalty. Till skillnad från musikförlagsavtal förekommer inte 

några standardavtal avseende skivkontrakt, i en stor utsträckning präglas därmed 

såväl artistavtal som licensavtal av den avtalsfrihet som råder.85  

 

3.4.3 360-avtal 

Ett annat förekommande avtal på musikområdet, till viss mån även inom skivin-

dustrin, är det som kallas 360-avtal. Avtalet syftar till att vara heltäckande i den 

benämningen att även andra verksamheter på musikområdet såsom management 

och konsert- och turnéverksamhet inkluderas i det reglerade avtalet. Anledningen 

till den ökande användningen av 360-avtal tros bero på den digitala- och informat-

ionstekniska utvecklingen som gjort att skivbolagen funnit intresse för alternativa 

inkomstkällor. Genom ett avtal som samlar andra inkomstkällor än den som fås 

genom skivförsäljning har bolagen kompenserat det tapp som annars skulle ägt 

rum nu när konsert- och turnéverksamhet överskrider skivförsäljning.86 

 

                                                
82 Stannow och Hillerström 2010, s. 194 f. 
83 NIR 1998 s. 170. 
84 Stannow och Hillerström 2010, s. 199.  
85 Wennman och Boysen 2005, s. 175. 
86 Stannow och Hillerström 2010, s. 288 f.  
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Avtalen har debatterats av branschens olika aktörer och det går att diskutera såväl 

fördelar som nackdelar med ett så omfattande avtal som 360-avtalen innebär. En 

av fördelarna med att låta ett bolag styra alla verksamheter kopplade till artisten är 

effektiviseringen och samordningen av resurser, som ska komma artisten till 

nytta. 360-avtalen har dock effekten att de sätter en managers roll ur spel. Grund-

tanken var att en manager skulle se till en artists bästa, vilket i princip blir omöj-

ligt om managern blir en representant från skivbolaget eftersom artistens intresse 

troligen får ge vika mot bolagets. Samma situation uppstår vid förlagsförfarandet 

som ska se till att artisten får ut det mesta av sitt komponerande. De här förhållan-

dena stärker snarare en redan befintlig maktbalans och riskerar att utmynna i ett 

negativt ekonomiskt utbyte för artisterna.87 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
87 Stannow och Hillerström 2010, s. 289.  
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4. Oskälighet 
4.1 Allmänt om oskälighet 

Avtalsrätten bygger på idén om pacta sunt servanda och avtalsfriheten ges en ex-

tensiv tolkning. Det är med andra upp till kontraherande parter att fritt förhandla 

eftersom AvtL till stora delar är dispositiv. Det finns dock motsättningar i detta 

tankesätt, parter som ingår ett avtal förväntas få jämförbara prestationer. Det ska 

således finnas en balans mellan prestationerna som rättssystemet ska främja. Att 

utnyttja ett fördelaktigt förhandlingsläge, lyckas få till ett avtal med högt mark-

nadspris eller göra ett “fynd” är inte alltid att beakta som oskäligt. Det krävs en 

helhetsbedömning av parternas avtalade prestationer för att avgöra om det rör sig 

om oskälighet enligt svensk rätt.88 Det är således inte ett uttryck för att man inte 

ska få göra en god affär, det görs dock en tydlig distinktion när det förekommer 

en oskäligt god affär.89  

 

AvtL representerar även en rad undantag från principen om pacta sunt servanda, 

det förekommer bland annat en möjlighet att jämka eller lämna oskäliga avtals-

villkor utan hänseende. 3 kap. AvtL behandlar de omständigheter där avtal kan 

förklaras ogiltiga eller där avtalsvillkor enligt generalklausulen i 36 § kan jämka 

förekomsten av oskäliga avtalsvillkor.  

 

4.2 Generalklausulen 29 § URL 

Den svenska upphovsrättsliga lagstiftningen innehöll tidigare en generalklausul i 

29 § URL, syftet var att korrigera oskäliga avtalsvillkor vid upphovsrättsliga av-

tal. För de fall oskäliga avtalsvillkor förelåg kunde dessa jämkas eller lämnas helt 

utan avseende. Det här var ett tydligt avsteg från en av de grundläggande princi-

perna om att avtal ska hållas och motiverades med att upphovsmän intog en oerfa-

ren ställning vid affärsmässiga och ekonomiska överväganden. Mot denna bak-

                                                
88 Ramberg, s. 170 f. 
89 Grönfors och Dottevall, s. 279. 
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grund infördes den här generalklasulen som en säkerhetsventil å upphovsmäns 

bristande kunskap och erfarenheter i fråga om överlåtelser av rättigheter.90   

 

Till oerfarenheten lades särskilt stor vikt vid svårigheten i att överblicka ett verks 

framgång, vilket ofta resulterar i en fråga om ersättning och skäliga nivåer. Upp-

komna situationer som när ett verks framgångar överträffar vad parterna förväntat 

och vid förekomsten av engångsersättning ansågs ge möjlighet att justera avtals-

villkor. Förvärvarens vinst skulle annars kunna stå i orimlig proportion till överlå-

tarens, i förevarande fall upphovsmannen i fråga. Möjligheten för skivbolag och 

andra förvärvare att göra en bra affär skulle inte reduceras, det krävdes således 

mer än bara ett missförhållande för att jämka eller åsidosätta ett avtalsvillkor. 

Samtliga omständigheter skulle beaktas och en helhetsbedömning skulle göras. 

Generalklausulen hade ytterligare ett preventivt syfte, förhindra utnyttjande av 

verk genom nya och överraskande metoder och tekniker vid förekomsten av ett 

överlåtet verk.91 Lagregeln i 29 § URL hade följande lydelse: 

 

"Skulle tillämpningen av villkor som upptagits i avtal om överlåtelse av upphovs-

rätt uppenbarligen vara stridande mot god sed på upphovsrättens område eller el-

jest otillbörlig, må villkoret jämkas eller lämnas utan avseende.”92 

 

1976 infördes generalklausulen i 36 § AvtL och som en följd av detta avskaffades 

särskilda jämkningsregler i andra lagar, däribland 29 § URL. Avsikten var att 

fånga upp alla avtalstyper inom en och samma bestämmelse.93 Ett flertal remissin-

stanser uttryckte en oro över hur den nya generalklausulen skulle påverka de re-

dan existerande. Oron stillades emellertid av föredraganden eftersom det inte 

fanns någon avsikt att försämra upphovsmännens ställning. Avsikten var den mot-

satta eftersom uppenbarhetsrekvisitet i den tidigare bestämmelsen försvann. I till-

lägg gavs nu även en möjlighet att lämna avtalet utan avseende i sin helhet.94  

                                                
90 prop. 1960:17 s. 181.  
91 prop. 1960:17 s. 181, 185.  
92 Rosén 2006, s. 112.  
93 SOU 2010:24, s. 107.   
94 prop. 1975/76:81 s. 114.  
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4.3 Generalklausulen 36 § AvtL 
4.3.1 Allmänt 

Standardavtalens utbredning inom en rad branscher hade föranlett oskäliga villkor 

för den andra avtalsparten, det i sig var inte motstridigt mot den grundläggande 

principen om avtalsfrihet. Problemet uppkom när ogynnsamma villkor resulterade 

i oskäliga villkor, vilket fick lagstiftaren att ingripa. Som ett resultat infördes ge-

neralklausulen i 36 § AvtL för att på så vis skapa en jämkningsregel för alla avtal 

på förmögenhetsrättens område.95  

 

Genom införandet av 36 § AvtL gavs domstolarna vidgade möjligheter att ingripa 

i ett avtalsförhållande, avtals innehåll skulle härmed kunna ändras så att resultatet 

ej längre bottnar i oskälighet.96 Generalklausulens tillämpningsområde är således 

brett och i domarens uppgift ligger att beakta alla omständigheter och förhållan-

den vid ett avtalsförhållande. Som en följd är det möjligt att ogiltigförklara eller 

jämka ett avtal beroende graden av oskälighet i avtalsvillkoren. Tillämpningen av 

bestämmelsen föranleder således en balansgång mellan principen om avtalsfrihet 

och ekvivalensprincipen. Pacta sunt servanda är ett uttryck för den grundläggande 

idén om att avtal ska hållas, följt av avtalsfriheten som ska ge kontraherande par-

ter att fritt bestämma villkor och förutsättningar för avtal. Som en motsättning sö-

ker ekvivalensprincipen efter en balans mellan kontraherande parters prestationer 

eftersom syftet i huvudsak är att utbyta likvärdiga prestationer.97  

 

Den nya generalklausulen medförde en viss förändring på avtalsrättens område, 

framförallt möjligheten att ogiltigförklara ett avtal. Även om det innan införandet 

fanns möjlighet till jämkning och ogiltighet genom 8 § i lag (1936:81) om skulde-

brev samt särskilda bestämmelser om jämkning vid vitesvillkor i dåvarande 36 

och 37 §§ AvtL. Prövningen är dock i likhet med tidigare bestämmelser inriktad 

på ett visst avtalsvillkor, varpå generalklausulsutredningen inte beaktade detta 

                                                
95 Adlercreutz och Gorton 2011, s. 309.  
96 Adlercreutz och Gorton 2011, s. 310. 
97 Ramberg 2010, s. 175 f.  
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nämnvärt.98 I och med införandet av generalklausulen gavs domarna en större 

handlingsfrihet i fråga om vilken rättsföljd som ansågs vara lämpligast.99 Förarbe-

tena till den nya regleringen stipulerar lagregelns flexibilitet, vilket skulle upp-

muntra till andra rättsföljder än ogiltighet. Jämkning var många gånger att föredra 

framför ogiltighet, bland annat för att upprätthålla ett förhållande mellan parterna 

och för de fall omständigheterna i sig inte räckte för att ogiltigförklara avtalet.100  

 

36 § AvtL är i första hand en form av skyddslagstiftning, för att jämställa avtals-

parter och maktbalanser som kan uppstå vid avtalsförhållanden. Paragrafens 2 st 

tydliggör detta med att peka ut förhållandet mellan konsument och näringsidkare. 

Begreppet konsument har en vidare begreppsinnebörd än hur vi vanligen definie-

rar gruppen och jämställs med avtalspart som intar en underlägsen ställning t.ex. 

småföretagare gentemot stora företag.101 Inom dessa ramar kommer undersökas 

huruvida upphovsman faller inom definitionen underlägsen ställning. 

 

Det framfördes en oro vid remissinstanserna, bland annat förespråkade Svenska 

författarförbundet om att bibehålla den gamla generalklausulen i URL eftersom de 

ansåg att den nya regleringen skulle innebära en försämring för upphovsmän-

nen.102 Även inom doktrinen väcktes en kritisk röst mot 36 § AvtL framförallt i 

fråga om att tillämpningen skulle medföra en rättsosäker och oförutsägbar rättsre-

gel.103 Numera har doktrinen enats om att det förekommer ett mönster av domsto-

larnas praxis.104 

 

4.3.2 Oskälighetsbedömning 

Precis som föregångaren i 8 § SkbrL är 36 § AvtL klausulinriktad. Men vid en 

prövning av huruvida avtalsvillkoret är oskäligt eller ej,  görs inte bara en bedöm-

ning av avtalsvillkoret som sådant, hänsyn tas till andra delar av avtalet genom en 
                                                
98 Norlén 2004, s.24. 
99 Norlén 2004, s. 29 f.  
100 prop. 1975/76:81 s. 32.  
101 Norlén 2011, s. 312. 
102 Prop. 1975/76:81, s. 77.   
103 SvJT 1986 s. 526 ff.  
104 Ramberg 2010, s. 179 ff.  



 34 

helhetsbedömning. Ett oskäligt avtalsvillkor kan motiveras av andra förhållanden 

i avtalet, exempelvis genom ett reducerat pris.105 Av lagtexten framgår ingen led-

ning hur oskäligheten ska avgöras förutom att att parter i underlägsen ställning 

ska beaktas. Lagförarbetena ger en sparsam vägledning och konstaterar att det är 

svårt att förutse skälighetsbedömningen i enskilda fall.106  

 

Vid en oskälighetsbedömning enligt 36 § AvtL görs givetvis en granskning av 

villkoren i fråga, men tar även hänsyn till andra omständigheter som kan ha haft 

inverkan. Bland dessa märks omständigheter vid avtalets tillkomst, senare inträf-

fade förhållanden och omständigheterna i övrigt. Det är först när en sammanväg-

ning av samtliga faktorer och en prövning av parternas styrkeförhållanden som 

domstolen gör en rättfärdig prövning. Finner domstolen att villkoret är oskäligt 

kan det förklaras ogiltigt, men låta övriga delar av avtalet bestå. Som ett resultat 

av att 36 § AvtL är en jämkningsregel är det också fullt möjligt att jämka villkoret 

så att det uppnår en skälig nivå. För de fall oskäligheten är av betydande karaktär 

är det även fullt möjligt att hela avtalet ogiltigförklaras.107  

 

Vid införandet av den nya generalklausulen frångick man från tidigare krav och 

terminologi på det civilrättsliga området, som tillämpat uttrycket uppenbart otill-

börligt. Det centrala elementet blev istället rekvisitet oskälighet vilket faller i linje 

med lagstiftningens syfte om att vidga domstolarnas möjligheter att jämka eller 

åsidosätta avtalsvillkor.108 Oskälighet klassificeras som ett relationsbegrepp, vil-

ket medför att oskälighetsbedömningen ställer krav på en jämförelse med andra 

relationspunkter. För att fastställa referenspunkter för den samlade bedömningen 

tar man ställning till så väl tvingande som dispositiv rätt, handelsbruk och det som 

följer av god affärssed.109  

 

                                                
105 Norlén 2004, s. 311. 
106 Ramberg 2010, s. 171. 
107 Ramberg 2010, s. 171 f. 
108 prop. 1975/76:81, s. 107 f. 
109 Grönfors och Dottevall 2010, s. 246, Ramberg 2010, s. 180. 
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Generalklausulen utmärks av sin vaghet och svårigheten för en part att förutse ut-

gången i ett enskilt fall. Förutsebarhet definieras inte enbart som att utgången ska 

stå i samklang med tidigare avgöranden, även andra förväntningar ska inrymmas. 

Värderingar inom de grupper som parterna tillhör grundar deras förväntningar och 

skäligheten bedöms enligt vad som betecknas som normalt inom en viss grupp 

eller geografiskt område. En avtalsparts rättmätiga förväntan är i förevarande fall 

att beakta som jämförelsematerialet och skapar således en referensgrupp för en 

viss skälighetsstandard. Utifrån dessa beaktanden kan parterna komma att anpassa 

avtalen till respektive förväntningar.110 Det är dock en omöjlighet att härleda en 

allmän moralisk princip utanför rättsordningen varför domaren ska vägledas ge-

nom normer och värderingar ur den positiva rätten för att tillförsäkra någorlunda 

förutsebarhet.111 

 

4.3.3 Underlägsen ställning 

Underlägsen ställning åberopas ofta och HD har haft att ta ställning till frågan 

som regleras i 36 § 2 st AvtL vid ett flertal tillfällen. För att nå framgång enligt 

den här jämkningsregeln bör klagande anses vara skyddsvärd, men underlägsen 

ställning är inte en ensam förutsättning, ej heller ett självständigt rekvisit som för-

anleder en jämkning enligt 36 § AvtL. Domstolen ska ta särskild hänsyn till om 

en part befinner sig i underlägsen ställning, men kräver dessutom andra omstän-

digheter som är betungande, exempelvis en ensidig beslutanderätt för den starkare 

parten.112 

 

Jämkningsmöjligheter mellan näringsidkare är inte lika starka som vid ett konsu-

mentförhållande eftersom parterna ofta intar ett ekonomiskt och kunskapsmässigt 

mer jämställt avtalsförhållande. Näringsidkare har i regel större möjligheter att 

tillvarata sina intressen medan en mindre rörelseidkare kan vara tvingade att ac-

ceptera oförmånliga villkor uppställda av motparten för att ett avtal ska komma 

                                                
110 Grönfors och Dottevall 2010, s. 247. 
111 Grönfors och Dottevall 2010, s. 248. 
112 Von Post 1999, s. 111. 
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till stånd. Standardvillkor kan föra med tvingande villkor även bland jämställda 

parter varför en jämkning enligt generalklausulen som är tillämplig på alla avtal 

inom förmögenhetsrätten kan vara motiverad. Lagregelns återhållsamhet beaktas i 

synnerhet vid liknande förfarande.113 I fråga om avtalsförhållanden mellan privat-

personer är det även möjligt pröva dessa enligt generalklausulen, även här kan det 

förekomma stora skillnader i förhandlingsstyrka vilket torde beaktas, dock med 

försiktighet.114  

 

Av större vikt avseende parternas relation är huruvida en part intar en underlägsen 

ställning i förhållande till sin motpart, inte huruvida en part tillhör kategorin nä-

ringsidkare eller det vidsträckta begreppet konsument.115 Det är exempelvis inte 

omöjligt att en konsument intar en överlägsen ställning i förhållande till en nä-

ringsidkare, även om det vanligen är motsatsvis.116  

 

Underlägsen ställning omfattar förutom konsumenter även förhållanden där nä-

ringsidkare utgör kontraherande parter samt för de fall privatpersoner ingår avtal 

med varandra. Förarbetena stipulerar dessutom att det förekommer personkatego-

rier utanför det konsumenträttsliga området som bör ses som skyddsvärda, i före-

varande fall beräknas som underlägsna vid en avtalssituation.117 De grupper som 

anses kunna befinna sig i underlägsen ställning är arbetstagare, uppdragstagare, 

hyresgäster, upphovsmän och med det förstås i förhållande till företag och för-

lag.118 

 

Som påpekats tidigare är det inte ovanligt att musiker, såväl upphovsmän som ut-

övande konstnärer, agerar inom ramen för vad som klassificeras som egenföreta-

gare. I fråga om jämkningsmöjligheter och underlägsen ställning har lagstiftning-

en en restriktiv hållning när två bolag ställs mot varandra i ett avtalsförhållande. 

                                                
113 prop 1975/76:81, s. 104 f. 
114 prop 1975/76:81, s. 105. 
115 prop 1975/76:81, s. 109. 
116 prop 1975/76:81, s. 117. 
117 prop 1975/76:81, s. 111. 
118 SOU 1974:83, s. 109 f. 
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Dock kan inte två bolag per defintion sägas utjämna en maktbalans och säkerställa 

styrkeförhållandet mella kontraherande parter. Skivindustrin präglas i stor ut-

sträckning av aktörer som är betydligt större än andra på verksamhetsområdet, 

dessa benämns majorbolag. Bolagen är i regel uppbyggda som koncerner och har 

en världsomspännande verksamhet och i dagsläget utgörs dessa av Sony, Univer-

sal, Warner och WEA. I förhållande till stora aktörer som många majorbolag är, 

som dels har starka ekonomiska muskler, dels har stort inflytande, krävs det eta-

blerade bolag och upphovsmän och utövande konstnärer för att skapa ett förhand-

lingsutrymme. Oetablerade upphovsmän och utövande konstnärer som verkar 

inom ramen för begreppet egenföretagare kan känna sig tvingade att acceptera 

oförmånliga villkor för att överhuvudtaget få ett avtal till stånd.119 

 

Vid domstolens bedömning för huruvida en part är att anse som underlägsen eller 

inte finns ett flertal omständigheter att ta i beaktande. En bedömning görs först 

och främst utifrån parternas resurser i avtalssituationen, i synnerhet ekonomisk 

styrka. För de fall det föreligger ett omfattande ekonomiskt styrkeförhållande 

torde den svagare parten anses vara underlägsen i förhållande till den andra av-

talsparten. Det är även av stor vikt att beakta parternas kunskap om det relevanta 

avtalsområdet och juridiska kunskaper, det är sådana omständigheter som kan på-

verka maktbalansen vid ett avtalsförhållande. I likhet med sociala- och ekono-

miska ställningar som är ytterligare aspekter som bör vägas in i bedömningen 

huruvida en part är att anse som underlägsen, framförallt vid avtalsförhållanden 

mellan privatpersoner eller i fråga om privatpersoner och mindre näringsidkare. 

Avgörande är med andra ord relationen mellan parterna. För de fall en av parterna 

besitter särskilda kompetenser uppstår ett undantag från huvudregeln, jurister har 

exempelvis svårt att hävda en underlägsen ställning gällande juridiska spörs-

mål.120 

 

 

 
                                                
119 prop 1975/76:81 s. 104. 
120 Jansohn, Kjellin 1990, s. 70 f. 
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4.3.3.1 Praxis 

Skiljeförfarande är en utbredd och etablerad tvistlösningsprocess, vanligt före-

kommande inom immaterialrättsliga avtalsområden. Införandet av skiljeklausuler 

i upphovsrättsliga avtal har starkt bidragit till avsaknaden av domstolspraxis på 

området och avskräckt artister från att driva processer.121  Regleringen medför att 

uppkomna- eller framtida tvister ska avgöras genom ett skiljeförfarande. Skilje-

klausuler verkar som ett processhinder, om än dispositivt, och vid prövning i all-

män domstol erkänns förfarandet som huvudregel även om det föranletts av en 

viss kritik.122 

 

Ett av få avgörande; dels i fråga om skivkontrakt, dels i fråga om en skilje-

domsklausul, togs upp av hovrätten (Mål nr Ö 7083-05) och belyser huruvida 

upphovsmän intog en underlägsen ställning. Domstolen hade att ta ställning till 

huruvida en skiljedomsklausul i ett artistavtal ansågs vara oskälig. Upphovsmän-

nen åberopade att klausulen skulle lämnas utan avseende med anledning av att de 

vid avtalstillfället saknade erfarenhet och förståelse för den aktuella avtalstypen 

och verkningarna av skiljeklausulen. Tingsrätten gjorde bedömningen att klausu-

len var oskälig, trots att avtalet slutits mellan två näringsidkare vilket blev ett av-

steg från den extensiva tillämpningen av avtalsfriheten som enligt huvudregeln 

hade gjort klausulen giltig. I sin bedömning anförde Tingsrätten att det förelåg 

likheter med ett anställningsförhållande, vilket hade sin grund i upphovsmännens 

underlägsna ställning, ekonomiska situation och avsaknad av valsituation eller 

möjlighet till förhandling. 

 

Hovrätten var dock av en annan uppfattning och fann att skiljedomsklausulen inte 

var oskälig. I sitt anförande tog hovrätten hänsyn till att upphovsmännen var oer-

farna och saknade kännedom om skiljeklausulens verkningar. Avtalet i fråga var 

dock ett standardavtal som tagits fram av intresseorganisationer och använts under 

lång tid. Mot bakgrund av detta och en hänvisning till NJA 1983 s. 510 fann hov-

                                                
121 Levin 2011, s. 502.  
122 Oldenstam 2013, s. 49.  
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rätten att upphovsmännen inte hade intagit en underlägsen ställning. Det faktum 

att ett nytt standardavtal inom branschen tagits fram som föreskrev att tvister 

skulle avgöras i allmän domstol påverkade inte hovrättens bedömning som inte 

valde att jämka skiljeklausulen. 

 

Fallet har dock kritiserats i doktrin av Mikael Routsi som anför att hovrätten mo-

tiverat domen i strid med tidigare praxis. I hovrättens bedömning fästes stor vikt 

vid att det standardavtal som innehöll skiljeklausulen utarbetats av branschorgani-

sationer som representerar såväl upphovsmännens som skivbolagens intressen. 

Hovrätten kom genom en hänvisning till NJA 1983 s. 510 fram till att upphovs-

männen inte intagit en underlägsen ställning och att skiljeklausulen inte kunde 

betraktas som oskälig. Av NJA 1983 s. 510 framgår att en part inte intar en under-

lägsen ställning i ett avtalsförhållande för de fall avtalsvillkoren utformats av en 

branschorganisation som ska se till både parters intressen. Innebörden av under-

lägsen ställning i det anförda sammanhanget förstås bäst som en parts möjlighet 

att påverka avtalsvillkoren samt partens förhandlingsstyrka.123 

 

Trots att hovrätten kom fram till att musikerna inte intagit en underlägsen ställ-

ning ska utgången inte ses som ett uttryck för att musikerna inte kunnat ha haft ett 

skyddsvärt intresse med anledning av dess sämre resurser. Den svenska lagstift-

ningen tillmäter resurssvaga grupper i samhället ett särskilt skyddsbehov, i hu-

vudsak är det konsumenter som åtnjuter detta skydd. Skyddslagstiftningen är dock 

inte enbart förenligt vid ett konsumentförhållande, även resurssvaga näringsidkare 

kan vara i behov av samma skydd med de kostnadsrisker som följer av ett skilje-

förfarande.124 

 

I NJA 1983 s. 510 fastslog HD att skiljeklausulen inte var oskälig, trots att mot-

parten var en konsument, detta motiverades med att skiljeklausulen som intagits 

var utformad efter branschorganisationer som företrädde båda parter. Enligt dokt-

rin torde det faktum att den aktuella skiljeklausulen begränsade konsumenters an-
                                                
123 JT 2007/08 nr 1, s. 358 ff. 
124 NJA 1987 s. 639 och NJA 1992 s. 290. 
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svar till ett halvt basbelopp ha varit avgörande för bedömningen.125 I det refere-

rade fallet, Ö 7083-05, förelåg dock ingen kostnadsbegränsning avseende musi-

kernas ansvar för ett skiljeförfarande. 

 

36 § AvtL har dock tillämpats mellan två näringsidkare. I NJA 1979 s. 666 läm-

nade HD en skiljeklausul utan avseende med anledning av de kostnadsrisker som 

är förenade med ett skiljeförfarande och som kan bli ekonomiskt ansträngande för 

en svagare part. Av avgörande betydelse var att den svagare parten till följd av 

kostnaderna betas möjligheten att få sin rätt prövad. I sin bedömning beaktade HD 

även det faktum att parterna inte intagit en jämbördig ställning eftersom svaran-

den var ett etablerat företag med stora resurser medan käranden var en enskild 

firma som dels saknade erfarenhet och resurser. Det finns således likheter mellan 

NJA 1979 s. 666 och det refererade fallet, i synnerhet de olika parternas ekono-

miska möjligheter att tillvarata sin rätt som också blev utslagsgivande i det först-

nämnda. En omständighet som hovrätten i det refererade fallet inte prövade. 

 

36 § AvtL har tillämpats ett flertal tillfällen i fråga om en skiljeklausul mellan nä-

ringsidkare ansetts vara oskäliga. Förhållandena vid NJA 1984 s. 229 var för den 

underlägsne parten, en enskild firma, så blygsam att den inte märkbart skiljde sig 

från en konsument. Även här valde HD att motivera den ekonomiska underläg-

senheten med kostnadsriskerna att få sin rätt prövad. 

 

NJA 1992 s. 290 ger dock för handen en mer restriktiv tolkning av skyddet för 

den resurssvaga än vad som framgår av NJA 1979 s. 666. I förevarande fall fann 

HD inte skäl att sätta skiljeklausulen åt sidan, i ett fall där franchisetagaren inte 

ens kunde betala skiljemännens förskott. Sedan dess har dock ett förstärkt skydd 

för franchisetagare införts.126 I domskälen valde dock HD att påpeka att en resurs-

svag franchisetagare ska kunna lämna en skiljeklausul utan avseende om denne 

behöver samma skydd som en konsument. Av doktrin framgår att det risktagande 

                                                
125 Lindskog, 2005, s. 133 f. 
126 prop 2005/06:98. 
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som följer av ett franchiseavtal torde haft betydelse vid HD:s bedömning.127 I det 

refererade fallet förelåg inget ekonomiskt risktagande avseende musikerna. 

 

Gällande det refererade fallet saknade musikerna de ekonomiska resurser som 

krävs för att få sin rätt prövad genom skiljeförfarande. Routsi anser därav att mu-

sikerna är i samma behov av skydd som en konsument mot de kostnadsrisker som 

är förenade med ett skiljeförfarande. Hovrätten beaktade inte denna omständighet, 

varför rättsläget nu ter sig en aning oklart. Det hade varit ett klargörande från hov-

rättens sida om de beaktat frågan och kommit fram till att musikerna inte är i be-

hov av det skydd en konsument tillmäter. I dagsläget ter det sig därför som att 

jämkningsmöjligheterna enligt 36 § AvtL är överspelad i fråga om skiljeklausuler 

mellan näringsidkare.128 

 

I fråga om 36 § AvtL finns ett hovrättsavgörande som prövade skäligheten av ett 

extensivt långtidsavtal mellan en konstnär och ett konstförlag. Inom ramen för 

avtalet som upprättades först efter 40 år av samarbeten, skulle samarbetet fortlöpa 

över ytterligare 20 år och upphovsrätten till samtliga verk sedan samarbetet inletts 

överlåtas exklusivt till konstföretaget. Mot bakgrund av den omfattande konkur-

rensklausulen och den långa avtalstiden bedömde hovrätten avtalet som oskäligt, 

varpå avtalet jämkades i enlighet med 36 § AvtL. Den dag som dom meddelades 

upphörde det oskäliga avtalet att gälla. Vid bedömningen fäste hovrätten stor vikt 

vid konstnärens underlägsna ställning. Det var enligt hovrättens bedömning up-

penbart att konstnären intog en underlägsen ställning när han vid avtalsslut avse-

ende ifrågavarande avtal saknade rådgivare.129 

 

2008 avgjorde hovrätten (Mål nr T 1512-07) en tvist gällande ett förlagsavtal där 

författarna upplät för ett förlag en ensamrätt att förfoga över verket, vilket även 

innefattade en rätt att framställa och försälja exemplar. Förlagsavtalet i fråga sak-

nade tidsbegränsningar samt regler om författarnas uppsägningsrätt varpå förfat-

                                                
127 JT 2007/08 nr 1, s. 358 ff. 
128 JT 2007/08 nr 1, s. 358 ff. 
129 NIR 1989 s. 394 f. 
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tarna gjorde gällande att det ingångna avtalet utgjorde ett tillsvidareavtal och att 

uppsägning skulle beaktas av skälig uppsägningstid. Hovrätten kom emellertid 

fram till att avtalet inte kunde sägas upp under pågående utgivning, vilket motive-

rades med ett handelsbruk som stipulerar att förlagsavtalets omfattning i tiden är 

verkets faktiska utgivningstid. Hovrätten fann således att förlagsavtalet inte ut-

gjorde ett tillvidareavtal och författarna saknade därmed rätt att säga upp avtalet 

så länge utgivningen pågår. 

 

I andra hand yrkade författarna att avtalsvillkoret avseende förlagets ensamrätt att 

bestämma antalet upplagor skulle jämkas i enlighet med 36 § AvtL och att de ge-

nom det här förfarandet skulle tillmätas rätt att säga upp avtalet med beaktande av 

viss uppsägningstid. Oskälighetsbedömningen skulle enligt författarna grundas i 

det faktum att de saknade rätt att frånträda avtalet, och att de ska anses vara oskä-

ligt mot dem. Hovrätten var dock av en annan uppfattning, och med hänsyn till 

rådande handelsbruk på området kunde avtalet till sitt innehåll inte betraktas som 

oskäligt mot författarna. Ej heller omständigheter vid avtalets tillkomst, senare 

inträffande förhållanden eller omständigheter i övrigt gav författarna en rätt till 

jämkning enligt hovrätten. 

 

Ulf Bernitz har kommenterat det ifrågavarande fallet och har inledningsvis starka 

invändningar mot det nämnda handelsbruk som hovrätten gör gällande, så även 

mot den oskälighetsbedömning som domstolen befattar sig med. Bernitz å sin sida 

menar att avtalsvillkorens påtagliga ensidighet borde utgjort den centrala frågan 

och att 36 § AvtL många gånger fungerar som en säkerhetsventil för svagare par-

ter. Han anför dock att upphovsmän inte kan räkna med det stöd som framgår av 

36 § AvtL och att oskälighetsbedömningen i fråga om oskäliga avtalsvillkor enligt 

36 § AvtL är svårförutsebar med anledning av alla omständigheter som vägs in i 

domstolarnas bedömning. Vad som i framtiden krävs för att ha större möjligheter 

att komma åt oskäliga avtalsvillkor, torde i varje fall inte räcka med en hänvisning 

till 36 § AvtL, en specialbestämmelse i URL där syftet tydligt framgår vore enligt 
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Bernitz på sin plats. Även om en sådan jämkningsregel i praktiken inte innebär 

några garantier.130 

 

4.3.3.2 Krav på juridiskt ombud 

I den svenska rättsordningen förekommer inget krav på att upphovsmän använder 

sig av juridiska ombud vid ingående av upphovsrättsliga avtal. Den anglosaxiska 

avtalsrätten ställer däremot ett krav på detta eftersom det annars är möjligt att 

ogiltighetsförklara avtal som upprättats om upphovsmännen inte förstår dess in-

nebörd. Som en följd av att såväl USA som Storbritannien är ledande musikländer 

förekommer även klausultyper som stipulerar och uppmuntrar upphovsmäns möj-

lighet till juridiskt ombud även på det svenska området. I synnerhet kan svenska 

upphovsmän befattas med en liknande klausul vid skivkontrakt med ett bolag från 

USA eller Storbritannien. Den svenska rättsordningen ger dock upphovsmännen 

en restriktiv möjlighet att jämka eller ogiltighetsförklara ett avtal mot denna 

grund.131 I svensk rätt är det istället vigilansprincipen som är avgörande för 

huruvida en oförstående avtalspart har möjligt att jämka eller ogiltighetsförklara 

ett avtal som denne inte förstår. Enligt vigilansprincipen har varje avtalspart en 

skyldighet att tillvarata sina egna intressen och den avtalspart som av vårdslöshet 

inte gör detta, kan ej heller räkna med rättsordningens hjälp.132 

 

Avtalsparter har även att se till lojalitetsprincipen som innebär att inte bara egna 

intressen ska beaktas, i viss mån även bistå så att kontraherande part kan tillvarata 

sina intressen. Principen är således ett uttryck för att främja rättvisa eller moral i 

ett avtalsförhållande. Lojalitetsprincipen har inte som sitt syfte att marginalisera 

avtalsfriheten, men uppfattas som avtalsfrihetens motsats eftersom funktionen re-

sulterar i en avtalsrättslig proportionalitetsprincip där följden blir att begränsa av-

talsfriheten.133 Det kan tyckas motstridigt mot bakgrund av vigilansprincipen, 

men lojalitetsprincipen handlar om att avtalet ska främja samt innebära en förbätt-

                                                
130 NIR 2009 s. 349 
131 Stannow och Hillerström 2010, s. 158 ff.  
132 Nórlen 2004, s. 212. 
133 SvJT 2010 s. 842f. 
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ring jämfört med hur förhållandena såg ut innan ett avtal ingicks. Därav följer en 

ömsesidig informationsplikt som innefattar att klargöra premisser och förhållan-

den inom ramen för avtalet. Situationen avgör hur långtgående denna informat-

ionsplikt sträcker sig, vanligen betraktas försäkrings- och konsumentförhållanden 

som mer långtgående, men det förekommer även lagstiftade regleringar.134 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
134 Ramberg 2010, s. 37 ff; 6 § konsumenttjänstlagen (1985:716).  
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5. Upphovsmän - underlägsen ställning? 
5.1 Introduktion 

Kapitel 4 redogör för generalklausulen i 36 § AvtL, oskälighetsbedömningen och 

en närmre beskrivning av begreppet underlägsen ställning samt hur rättspraxis 

förhåller sig till underlägsen ställning både vad gäller upphovsmän och andra som 

anses utgöra en svagare part. För att på ett tydligare vis klargöra hur upphovsmän 

och utövande konstnärer förhåller sig begreppet underlägsen ställning kommer i 

följande avsnitt behandlas hur företrädare för upphovsmän väljer att framställa 

den upphovsrättsliga lagstiftningen. 

 

5.2 Rapport från branschorganisationer 

Den svenska upphovsrättsliga lagstiftningen har bestämmelser som ger uttryck för 

att upphovsmän i vissa situationer är den svagare parten vid avtalsförhållanden. 

Det framgår av bestämmelser i 3 kap. URL, framförallt 29 § URL (ej att förväxla 

med den tidigare generalklausulen som lydde under samma paragraf fram till att 

den avskaffades 1976) som ger upphovsmannen en tvingade rätt till ersättning när 

upphovsmannen överlåter till uthyrningsrätt till en producent. Av lagregeln går att 

utläsa följande: 

 

“Om en upphovsman till en framställare av ljudupptagningar eller upptagningar 

av rörliga bilder överlåter sin rätt att genom uthyrning av sådana upptagningar 

göra ett verk tillgängligt för allmänheten, har upphovsmannen rätt till skälig er-

sättning. 

 

Avtalsvillkor som inskränker denna rätt är ogiltiga. Lag (1997:309)” 

 

Bestämmelsen har tillkommit som ett led i Europeiska Unionens harmoniserande 

arbete. I och med införlivandet i den svenska rättsordningen uppfyller den 

svenska upphovsrättsliga lagstiftningen artikel 4 i rådets direktiv 92/100/EEG.135 

                                                
135 SOU 2010:24 s. 340 f. 
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Förarbetena till bestämmelsen pekar ut att det kan råda en maktbalans i fråga om 

upphovsrättsliga avtal som bör beaktas, inte minst i fråga om inspelning av musik. 

Ensamrätten att förfoga över ett verk och att bestämma tillgängliggörandet för 

allmänheten är av stor ekonomisk betydelse, men upphovsmän och utövande 

konstnärer kan stå främmande för affärsmässiga och ekonomiska villkor. De kan 

även sakna både kunskap och erfarenhet av upphovsrättsliga avtal för att kunna 

avgöra värdet av det verk som överlåts. Särskilt beaktansvärt är det i fråga om en-

gångsersättning där det många gånger är svårt att överblicka de konsekvenser som 

en överlåtelse av rättigheter kan medföra. Vidare anför förarbetna att de kontrahe-

rande parterna har olika förutsättningar. I fråga om social och ekonomisk syn-

punkt torde upphovsmän inta en svagare ställning, i synnerhet föreligger en beak-

tansvärd risk att upphovsmännen och de utövande konstnärerna inte alltid får en 

skälig ersättning. Ett resultat som torde försämra litterärt och konstnärligt ar-

bete.136 Detta ligger även i samklang med de tankegångar som den tidigare gene-

ralklausulen i 29 § URL förde med sig.137 

Även bestämmelserna 30 och 33 §§ URL ger uttryck för en form av skyddslag-

stiftning, även om dessa regler i 3 kap. är av dispositiv natur. Bestämmelsen i 30 § 

tar sikte på avtal om offentliga framföranden och 33 § är en skyddsregel vid för-

lagsavtal. 

Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd (KLYS) har till Justi-

tiedepartementet och Kulturdepartementet anfört att 3 kap. URL om övergång av 

upphovsrätt bör syfta till att stärka upphovsmannens och den utövande konstnä-

rens ställning som avtalspart. Samtidigt anför KLYS att en upphovsman eller utö-

vande konstnär i förhållande till skivbolag och mediabolag i fråga om överlåtelse 

intar en ställning som svagare part. Vidare menar KLYS att en upphovsman intar 

en beroendeställning i förhållande till kontraherande part vilket minskar möjlig-

heterna att förhandla om villkor och hävda sina rättigheter. Som ett resultat av den 

rådande maktbalansen mellan kontraherande parter avseende upphovsrättsliga av-

                                                
136 prop. 1996/97:129 s. 11 f. 
137 prop. 1960:17 s. 185. 
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tal förekommer avtalsvillkor som är att betrakta som orimliga och till nackdel för 

upphovsmannen eller den utövande konstnären. KLYS menar att principen om 

avtalsfrihet som gäller även på det upphovsrättsliga området har missbrukats med 

anledning av de orättvisa resultat som förekommer och anför “en väl fungerande 

avtalsmarknad förutsätter att inblandande parter är någorlunda jämbördiga”. 

Skyddslagstiftningen som förekommer i 3 kap. URL avseende upphovsrättens 

övergång fyller ingen funktion eftersom de dispositiva bestämmelserna avtalas 

bort av den starkare parten. 36 § AvtL och lag (1984:292) om avtalsvillkor mellan 

näringsidkare (AVLN) tar inte hänsyn till upphovsmän och utövande konstnärer 

som svagare parter menar KLYS.138  

 

Bakgrunden till den rådande utvecklingen som innebär att upphovsmän och utö-

vande konstnärer många gånger intar en svagare ställning än sin motpart ligger 

dels i samhällsekonomiska- och upphovsrättsliga förändringar, dels i den tekniska 

utvecklingen. KLYS beskriver att mediamarknaden har präglats av strukturför-

ändringar sedan införandet av URL och 3 kap. år 1960.  Ökande ägarkoncentrat-

ioner har lett till en framväxande oligopolmarknad på mediaområdet. Mediakon-

cerner bildas inte bara nationellt, medieproducenter går ihop både horisontellt och 

vertikalt även på en internationell nivå. KLYS beskriver vidare hur den snabba 

tekniska utvecklingen banat väg för stora möjligheter att ge ut musik, men också 

inneburit att det är svårare att förutse framtida nyttjanden samt verkens värden. 

Producenterna besitter större professionella möjligheter än upphovsmän och utö-

vande konstnärer vad avser att värdera upplåtelser av upphovsrätt och möjligheten 

att exploatera. Det är i liknande situationer som handlingsfriheten bör komma 

upphovsmannen och utövande konstnären bättre till godo.139  

 

På filmområdet föreligger särskilda förfaranden eftersom det är fråga om många 

medverkande upphovsmän och utövande konstnärer. Filmavtalen och bestämmel-

sen i 39 § URL har gett upphov till ökande spänningar eftersom den presumerar 

en fördel för producenten. Filmbolagen har valt att tolka en bestämmelse i 39 § 
                                                
138 Ju2006/4281/L3.  
139 Ju2006/4281/L3. 
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URL som att filmavtal inkluderar en rätt för producentföretaget att tillgängliggöra 

verket för allmänheten såvida inget annat har avtalats. Presumtionsregeln skapar 

framförallt problem för nya aktörer i filmbranschen som saknar både insikt och 

erfarenhet vilket i en större utsträckning kommer föranleda att presumtionsregeln 

tillämpas på ett för upphovsmän och utövande konstnärer negativt sätt. Konst-

närsorganisationer inom vissa områden lyckas emellertid att förhandla bort pre-

sumtionsregeln, men resulterar ofta i mer konfliktfyllda avtalsförhandlingar. Det 

här är en presumtionsregel som även förorsakat problem på musikerområdet, även 

om det troligen inte är i samma utsträckning som inom filmavtal.140  

 

Vad avser musikindustrin har den genomgått en rad förändringar, tidigare beteck-

nades musiker i hög grad som arbetstagare där kollektivavtal hade stort infly-

tande, numer betecknas musiker i allt större utsträckning som frilansare. Framför-

allt är det upphovsrättens splittrade och mångfacetterade område som föranlett att 

det är svårt att reglera alla avtal och överlåtelser genom ett kollektivavtal, i kom-

bination med att musikindustrin i allt större utsträckning präglas av frilansuppdrag 

och underentreprenörer.141 Avtal inom musikindustrin träffas därmed allt oftare, i 

synnerhet i fråga om inspelningar, utanför de skyddsbestämmelser som omfattas 

av branschstandardiserade kollektivavtal. Genom att aktörer kräver betalning av 

orkestrar och musiker via faktura kringgås regler dessutom annars träffande av 

kollektivavtal på området även om dessa kan ha normgivande effekt.  

 

De ekonomiska rättigheterna som följer av ett upphovsrättsligt skyddat verk an-

vänder upphovsmannen eller rättighetsinnehavaren för att omsätta verket. Skivbo-

lagen som i regel utgör den kontraherande parten agerar både distributör och det 

exemplarframställande bolaget. Genom de avtal som träffas försöker skivbolag 

många gånger tillskansa sig alla rättigheter genom krävande upphovsrättsliga av-

tal. Detta är ett utflöde av den avtalsfrihet som präglar den svenska avtalsrätten 

som även tillämpas i fråga om upphovsrättsliga avtal. Som en följd av detta 

                                                
140 Ju2006/4281/L3. 
141 NIR 1998 s. 168. 
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präglas numer det upphovsrättsliga avtalsområdet av royaltybaserade avtal fram-

för kollektivavtal och dess ramar. 

 

Resultatet av dessa avtalsförhållanden kan ses som en aning oroväckande ef-

tersom skivbolagen sällan har en utgivningsplikt och samtidigt kan binda artister 

över lång tid genom optionsår. Det är dessutom vanligt med extensiva konkur-

rensklausuler som förhindrar artister att ge ut nyinspelningar lång tid efter avtalets 

utgång. I vissa fall kan inlåsningseffekterna uppgå till 5-10 år. Den värsta möjliga 

utgången är om skivbolagen blockerar artisten helt och hållet genom att lägga sig 

på materialet och alla rättigheter. En skälighetsbedömning av sådana klausuler har 

aldrig prövats av domstol, men torde mot bakgrund av ovanstående anses som 

oskäliga. Fonogramområdet som regel har inte präglats av extern expertis, inte 

ens vid ett avtalsslut eftersom det antytt att artisterna vill starta “bråk”. Det har 

dock sedan 80-talet ändrats som en följd av de anglosaxiska avtalen som kommit 

att influera även avtal inom den svenska upphovsrätten, vilket lett till att juridiska 

ombud i högre grad är närvarande vid avtalsslut.142 

 

För att skapa balanserade avtalsförhållanden och skäliga avtalsvillkor har KLYS 

föreslagit ändringar i den svenska upphovsrättsliga lagstiftningen, bland dessa 

märks en förhandlingsrätt för organisationer vilket syftar till att få till avtalsför-

handlingar och jämna ut den rådande maktbalansen. KLYS vill även återinföra en 

jämkningsregel på upphovsrättens område, i synnerhet i fråga om oskäliga avtals-

villkor vid rättighetsförvärv, men ska även ge upphovsmän och utövande konstnä-

rer möjligheten till ytterligare ersättning vid stora framgångar, något som ofta är 

svårt att förutse vid ett avtalsslut. Vidare vill KLYS anpassa vad de anser vara 

föråldriga förlagsregler i 31-33 §§ URL till mer tidsenliga bestämmelser. Även 

den hårt kritiserade presumtionsregeln i 39 § URL skulle avskaffas om lagstifta-

ren valde att gå på KLYS linje. 

 

                                                
142 Stannow och Hillerström 2010, s. 190 f. 
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Sveriges Författarförbund som även är medlem i KLYS har framfört synpunkter i 

linje med de förslag som föreslagits av KLYS. I synnerhet påpekar de bristen av 

ramavtal för rimliga standarder i fråga om förlagsavtal, något som saknats sedan 

1996. Det har föranlett att förlagsavtal tecknas individuellt mellan förlag och för-

fattare vilket kan bli problematiskt i och med att antal förläggare har minskat på 

bokmarknaden vilket kan göra det svårare för en författare att hävda sina intres-

sen. Svenska Förläggarföreningen ger en för handen annan bild av verkligheten 

och menar att författarna gynnas av den nuvarande situationen i förhållande till 

tidigare ramavtal. Ändock välkomnas en moderniserad lagstiftning som till skill-

nad från Sveriges Författarförbund skulle få innebära en större avtalsfrihet för 

parterna eftersom rådande villkor anses välfungerande och mer gynnsamma.  
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6. Skyddande lagstiftning 
6.1 Stärkt skydd för svagare part 

På senare år har lagstiftningen stärkt skyddet för den av parter som anses vara 

svagare, i synnerhet i fråga om ett avtalsförhållande. Principen om avtalsfrihet 

står fast, men ett utflöde av ekvivalensprincipen och lojalitetsprincipen för att 

främja avtalsförhållanden tycks vara en rådande tendens från lagstiftningens sida. 

Lojalitetsplikten har stärkt sin position i svensk rätt sedan mitten av 1900-talet 

vilket lett till fler regler till skydd för motparten.143 I fråga om avtal på det upp-

hovsrättsliga området saknar dock upphovsmannen ett skydd vid avtalssituationer 

med exempelvis ett skivbolag (som förutsätts utgöra den starkare parten). Nedan 

framställs ett flertal rättsområden där lagstiftaren på senare år valt att skydda den 

svagare parten mot den betydligt starkare parten. Även om rättsområdena som 

sådana inte går att likställa, torde det finnas skäl att beakta de tendenser som ge-

nomsyrar den svenska lagstiftningen och att det rent lagtekniskt går att skydda en 

svagare part. 

 

Som tidigare påpekats införlivade Sverige direktiv 2002/92/EG och gav konsu-

menter ett förstärkt skydd vid försäkringsförmedling. Framförallt beskrevs den 

barriär som skapas mellan de kontraherande parterna; försäkringsförmedlare och 

försäkringstagare (konsument), som ett av motiven till det förstärkta skydd som 

numera tillförsäkrats försäkringstagare. Därutöver beskrevs hur den snabba ut-

vecklingen och konsumenternas bristande kunskap gjorde försäkringstagare sär-

skilt skyddsvärda. Således har lagstiftningen verkat för att stärka den svagare par-

ten. 

 

På det upphovsrättsliga området fanns tidigare generalklausulen i 29 § URL som 

fungerade som en säkerhetsventil vid upphovsmännens bristande kunskap och 

erfarenhet.144 Den ersattes emellertid av generalklausulen i 36 § AvtL med syftet 

                                                
143 SvJT 2010 s. 837. 
144 prop. 1960:17 s. 181.  
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att kunna angripa alla tänkbara avtalstyper.145 Det råder dock delade meningar 

huruvida den nya generalklausulen har visat sig vara effektiv i fråga om upphovs-

rättsliga avtal. Bernitz hör till dem som är skeptiska om en upphovsman kan räkna 

med något starkare stöd från 36 § AvtL och anför att det förmodligen krävs en 

specialbestämmelse i URL.146 Jan Rosén anför å sin sida att det torde vara till-

räckligt med att införa en hänvisning till 36 § AvtL i URL.147 Det som dock är 

intressant är att såväl branschorganisationer148 som lagstiftningen erkänner att 

upphovsmän många gånger saknar den erfarenhet och kunskap som krävs för att 

ingå upphovsrättsliga avtal.149 Därmed torde ett motiv finnas för lagstiftningen att 

skydda den svagare parten. Det är dessutom i linje med hur lagstiftningen agerat 

för den svagare parten på senare tid, exempelvis i fråga om försäkringsmedling. 

 

2006 infördes lag (2006:484) om franchisegivares informationsskyldighet, en lag 

som syftar till att stärka blivande franchisetagares ställning i förhandlingar som 

föregår ett undertecknande av ett franchiseavtal. Inom ramen för informations-

skyldighet åläggs franchisegivaren att informera franchisetagaren om avtalets in-

nebörd och sådana förhållanden som av omständigheterna behöver tas hänsyn till. 

Såväl beskrivningar av avtalet som upplysningar om ekonomiska- och tidsbe-

stämda villkor ska lyftas upp, precis som eventuella tvistlösningar. Uppfyller 

franchisegivaren inte sin informationsskyldighet ska Marknadsdomstolen vid vite 

kunna ålägga franchisegivaren att lämna information i enlighet med vad som 

stadgas i lag.150  

 

På det sätt som lagstiftningen valt att stärka den svagare parten vid franchise ge-

nom att ålägga franchisegivaren en informationsplikt finns vissa likheter med hur 

den anglosaxiska avtalsrätten kommit att påverka skivkontrakt. På det upphovs-

rättsliga området förekommer klausultyper som både stipulerar och upplyser om 

                                                
145 prop. 1975/76:81 s. 114.  
146 NIR 2009 s. 349. 
147 SOU 2010:24 s. 13, 115. 
148 Ju2006/4281/L3. 
149 SOU 1974:83 s. 109 f. 
150 prop. 2005/06:98 s. 28. 
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användandet av juridiskt ombud vid ingående av upphovsrättsliga avtal. Uppfylls 

inte denna klausul föreligger grund för att ogiltighetsförklara avtalet. I och med 

att skivindustrin är global på så vis att skivkontrakt från ledande musikländer även 

används mot svenska upphovsmän har många befattat sig med klausultyper med 

en stark informationsskyldighet om vikten av juridiskt ombud. För de fall ett 

skivbolag inte fullföljer klausulen saknas dock grund för jämkning enligt den 

svenska rättsordningen.151 Rent lagtekniskt torde det inte utgöra ett problem att 

närma sig de klausultyper som förekommer från länder med anglosaxisk avtals-

rätt, även om lagregeln troligen bör ta form i linje med hur lagstiftningen reglerat 

informationsskyldigheten för franchisegivare.  

 

Den senaste lagförslagsändringen, avseende avtalad upphovsrätt, ger inte för han-

den någon förändring av gällande rätt. Däremot framhävs ett förslag om ett för-

tydligande för att på så vis kunna stärka tillämpligheten av 36 § AvtL i fråga om 

upphovsrättsliga avtal. Förtydligandet tar form genom en hänvisning av gene-

ralklausulen i URL.152 Det faktum att inget hänt på området och i synnerhet med 

SOU 2010:24 har i stor sannolikhet att göra med att EU:s harmoniseringsarbete 

har företräde och står tydligare på agendan. 

 

6.2 Stärkt skydd som egenföretagare  

Att betecknas som egenföretagare innebär dock inget stärkt skydd som svagare 

part än vad som framgår för en upphovsman i fråga om 36 § AvtL. Lagstiftaren 

har valt att reglera om oskäliga avtalsvillkor mellan näringsidkare i lag 

(1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkaren och är ytterligare en möjlighet 

för upphovsmän att hävda oskäliga avtalsvillkor. Mål som prövar upphovsmän i 

förhållande till 36 § AvtL har visat sig vara ovanliga och det enda av framgång är 

redan nämnda hovrättsavgörandet.153 Desto större framgång har upphovsmän nått 

genom en restriktiv tolkning av rättighetsöverlåtelsernas under åberopande av 

                                                
151 Stannow och Hillerström 2010, s. 158 ff.  
152 SOU 2010:24 s. 13, 115. 
153 NIR 1989 s. 394. 



 54 

specifikationsprincipen154 samt tolkningen contra stipulatorem av ensidigt utfor-

made avtalsvillkor.155  

 

Lagen prövades i Marknadsdomstolen (MD 2006:30) som rörde en tvist mellan 

TV4 och SKAP. I mål om oskäliga avtalsvillkor mellan näringsidkare är utgångs-

punkten en prövning utifrån standardvillkor. Lagen är dessutom utformad för att 

främja organisationers möjlighet att föra medlemmars talan, vilket aktualiseras i 

förevarande fall.156 Vid bedömningen för huruvida ett avtalsvillkor är att beaktas 

som oskäligt eller ej ska enligt 2 § AVLN särskild hänsyn tas till om en part intar 

en underlägsen ställning i avtalsförhållandet. I förevarande fall hade domstolen att 

ta ställning till ett beställningsuppdrag där upphovsmännen tvingades att överlåta 

sina förlagsrättigheter. Domstolen fann att TV4 var en betydande aktör, men att 

upphovsmännen med hänvisning till ifrågavarande avtal inte intar en underlägsen 

ställning. 

 

Ledamoten Per Eklund var dock skiljaktig i fråga om skälighetsbedömningen i 

förevarande fall. Han anför att TV4:s användande av ett avtalsvillkor som andra 

TV-bolag inte förknippas med vittnar om bolagets särställning och att TV4 intar 

en förhållandevis stark position på marknaden. Vidare framgår av utredningen att 

nästan samtliga upphovsmän på detta område är egenföretagare som inte sällan 

själva har behållit förlagsrättigheterna. Av den muntliga bevisning som SKAP 

framhåller framgår att det finns ett gemensamt intresse mellan TV4 och de aktu-

ella upphovsmännen att reglera förhållandet genom ett beställningsavtal, vilket 

också följs av en stor ekonomisk betydelse för upphovsmän till priset av att av-

hända sig sina förlagsrättigheter. Mot denna bakgrund finner Per Eklund att upp-

hovsmännen typiskt sett intar en underlägsen ställning i förhållande till TV4.  

 

                                                
154 Specifikationsprincipen är en tolkningsprincip som vid oklara avtal på det upphovsrättsliga 
området ger för handen en för upphovsmän förmånligare tolkning. För en omfattande redogörelse 
se Rosén 2006, s. 151 ff. 
155 Bernitz, Karnell , Pehrson, Sandgren, 2007, s. 343 f. 
156 NIR 2007 s. 510. 
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Även om ett avtalsvillkor inte strider mot den dispositiva rätten utesluter det inte 

att villkoret kan vara oskäligt. Bedömningen görs mot bakgrund av samtliga om-

ständigheter samt parternas rättigheter och skyldigheter. I det förevarande fallet 

ger omständigheterna för handen att upphovsmännen intar en underlägsen ställ-

ning, menar skiljaktig Per Eklund. En sådan omständighet ska särskilt beaktas en-

ligt 2 § första stycket AVLN. Avtalsvillkoret tillförsäkrar TV4 rättigheter som de 

redan erhåller genom avtalet om beställningsmusik eller kan förvärva via framtida 

separata avtal, medan upphovsmännen inte ges några fördelar för att avstå sina 

förlagsrättigheter. Det resulterar i en snedbelastning och en orimlig balans mellan 

de kontraherande parterna som påverkar bedömningen av villkoret i sådan ut-

sträckning att det bör betraktas som oskäligt i enlighet med AVLN. Detta trots att 

villkoret inte strider mot gällande dispositiva rättsregler. 

 

Ulf Bernitz delar den kritik som skiljaktig Per Eklund framför, och anför att det 

för honom är obegripligt hur Marknadsdomstolens majoritet kommit fram till föl-

jande resultat eftersom omständigheterna närmast ger för handen ett typfall av 

underlägsen ställning. Bernitz menar att kompositörer av beställningsmusik i 

normalfallet torde ses som småföretagare med begränsade ekonomiska resurser 

medan den kontraherande avtalspartnern TV4 är en ledande kommersiell TV-

kanal. Av domskälen framgår inte någon utförlig motivering, men i ett mål enligt 

AVLN är det kärandesidan som har bevisbördan att redogöra för de faktiska för-

hållandena. Bernitz anför därför att det är troligt att SKAP har brustit i sitt klargö-

rande av de faktiska förhållandena.157  

 

Bedömningen av oskäliga avtalsvillkor kan inom många rättsområden klargöras 

genom en härledning från den dispositiva rätten där avvikande villkor kan antyda 

att oskälighet föreligger. I synnerhet om avvikelsen saknar motivering. Än tydli-

gare blir oskäligheten om tvingande regler på rättsområdet förekommer. Förlags-

rätten är dock ett problematiskt rättsområde i den bemärkelsen att det saknas ett 

omfattande regelverk, sedvänja eller god sed-standarder. Av den anledningen har 

                                                
157 NIR 2007 s. 511. 
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domstolens bedömning i förevarande fall grundats på en från domstolens sida fri-

are bedömning eftersom riktlinjer saknats.  

 

Bernitz menar att det inte är enbart domstolens försiktiga hållning som är av bety-

delse och poängterar att TV4 gett för handen att de tillämpat en individualiserad 

prägel i fråga om specialbeställd musik. Det ska dock inte förväxlas med generellt 

tillämpade standardvillkor. En prövning enligt avtalsvillkorslagen mellan nä-

ringsidkare tar dock sin grund i de avtalsvillkor som följer av ett standardvillkor. 

 

Bernitz menar inte att det är omöjligt för en upphovsman att nå framgång med sin 

talan enligt avtalsvillkorslagen mellan näringsidkare, men att det är av stor vikt att 

kunna klargöra sin underlägsenhet. En omständighet som SKAP tycks ha brustit 

vid sitt klargörande. Även lagregelns tillämplighet bör poängteras eftersom hu-

vudsyftet är att beakta oskälighet i standardavtal, vilket är problematiskt när upp-

hovsrättens område saknar kodifiering, sedvänja och tillämplig god sed. Bernitz är 

därför inte främmande för att den svenska upphovsrätten ska följa Tysklands fot-

spår och lagstifta om en skyddande lagstiftning för upphovsmän i fråga om upp-

hovsrättsliga avtal.158 

 

Motivet bakom den tyska lagstiftningen i förevarande fall var att jämna ut den 

rådande obalansen och tillförsäkra att rättighetsinnehavare får bättre del av sina 

rättigheter. Det gäller så väl förhandlingsstyrka som ekonomisk ersättning, vilket 

går hand i hand. För att främja upphovsmäns svaga ställning på avtalsmarknaden 

kan de flesta regler numera tillämpas oavsett om det rör sig om en upphovsman, 

utövande konstnär eller exempelvis framställare av fotografier. I fråga om skivin-

dustrin har reglerna om individuella avtalen stärkts på så vis att upphovsmän, utö-

vande konstnärer eller rättighetsinnehavaren ska tillförsäkras en skälig ersättning. 

Rätten till skälig ersättning är tvingande på så vis att upphovsmannen kan kräva 

att motparten utger vad lagstiftningen räknar som skälig ersättning.159 På så vis 

löper upphovsmän mindre risk att ingå oförmånliga avtal. 
                                                
158 NIR 2007 s. 511. 
159 NIR 2002 s. 554. 
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7. Avslutande kommentar 

7.1 Besvarande av frågeställningar 

Det avslutande kapitlet kommer summera den information som redogjorts för 

samt presentera en framställning av begreppet underlägsen ställning utifrån de 

frågeställningar som varit uppsatsens utgångspunkt.  

 

1) Hur definieras underlägsen ställning i svensk rätt? 

 

Frågan om underlägsen ställning regleras i 36 § 2 st AvtL och är en jämkningsre-

gel som tar sikte på avtalsförhållanden för de fall en part utgör en svagare part och 

saknar förhandlingsstyrka mot större aktörer. Typfallet är en konsument kontra ett 

företag där lagstiftningen bedömt att konsumenten besitter ett skyddsvärde. Un-

derlägsen ställning utgör dock ej ett enskilt rekvisit som utgör grund för jämkning 

enligt generalklausulen i 36 § AvtL.160 Begreppet underlägsen ställning sträcker 

sig dock långt utanför de situationer som omfattas av den vidsträckta innebörden 

av en konsument161, med andra ord omfattas andra grupper som lagstiftningen be-

dömt vara skyddsvärda, bland dessa återfinns upphovsmän.162 Viktigt att notera är 

lagregelns återhållsamhet, i synnerhet om det rör ett avtalsförhållande med jäm-

lika avtalsparter.163 

 

Det finns dock ingen klar definition av underlägsen ställning utskriven i den 

svenska rättsordningen, men till de omständigheter som domstolen har att beakta 

återfinns följande; parternas resurser vid avtalssituationen, parternas kunskap 

samt sociala och ekonomiska ställningar.164 Mot bakgrund av detta har domstolen 

att bedöma huruvida en part är svagare i förhållande till den kontraherande parten, 

                                                
160 Von Post 1999, s. 111. 
161 prop 1975/76:81 s. 111. 
162 SOU 1974:83 s. 109 f. 
163 prop 1975/76:81 s. 104 f. 
164 Jahnson, Kjellin 1990, s. 70 f. 
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där följande omständigheter är av större vikt än vilket typ av avtalsförhållande 

som föreligger.165 

 

2) Kan upphovsmän och utövande konstnärer anses omfattade av begreppet 

underlägsen ställning? 

 
Som redan klargjorts för har lagstiftningen erkänt att upphovsmän kan anses ut-

göra en svagare part med ett skyddsvärt intresse.166 Till skillnad från många andra 

skyddsvärda grupper saknar det upphovsrättsliga området dock en skyddslagstift-

ning vid avtalsförhållanden. Tidigare fanns en säkerhetsventil för upphovsmäns 

bristande kunskap genom generalklausulen i 29 § URL, den avskaffades emeller-

tid till förmån för generalklausulen i 36 § AvtL som ska tillämpas på samtliga av-

talsförhållanden, däribland det upphovsrättsliga området. Tillämpligheten av 36 § 

AvtL har dock ifrågasatts, i synnerhet på det upphovsrättsliga området, där ett 

flertal röster för fram en kritik mot huruvida upphovsmän och utövande konstnä-

rer kan räkna med något stöd från generalklausulen.167  

 

36 § AvtL är i första hand en form av skyddslagstiftning, vilket framgår av para-

grafens andra stycke som syftar till att jämna ut maktbalansen som kan uppstå vid 

avtalsförhållanden. Detta skydd sträcker sig utanför konsumentförhållanden och 

tillämpas även för resurssvaga näringsidkare för de fall de kräver skydd mot de 

kostnadsrisker som kan vara förenligt med ett skiljeförfarande.168 Som en följd av 

att skiljeförfarande varit vanligt förekommande på det immaterialrättsliga området 

präglas dessutom rättsområdet av få avgörande169 och stor osäkerhet där doktrin 

och ett par avgörande, främst på hovrättsnivå skiljer sig avsevärt.  

 

                                                
165 prop 1975/76:81 s. 109. 
166 SOU 1974:83, s. 109 f. 
167 NIR 2009 s. 349. 
168 NJA 1987 s. 639. 
169 Levin 2011, s. 502. 
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Hovrättsavgörandet (Mål nr Ö 7083-05) hade att ta ställning till skäligheten av en 

skiljedomsklausul i fråga om ett artistavtal. Hovrätten fann att upphovsmännen, i 

det förevarande fallet musiker, inte befann sig i underlägsen ställning och att skil-

jedomsklausulen inte kunde betraktas som oskälig. Utgångspunkten har länge va-

rit att skäligheten av en skiljedomsklausul kan ifrågasättas om de är förenade med 

kostnadsrisker i en sådan omfattning att den svagare parten inte kan få sin rätt 

prövad, se NJA 1979 s. 666. Det förekommer dock en mer restriktiv tolkning som 

gjorde ett avsteg från rådande praxis i NJA 1992 s. 290, vilket grundar att jämk-

ningsmöjligheter i fråga om skiljedomsklausuler mellan näringsidkare (vilket 

många upphovsmän ofta klassificeras som) enligt 36 § AvtL ter sig osäkert. 

 

I synnerhet påverkas oetablerade artister negativt av utgången, då dessa troligen 

inte kan bära de kostnader som är förenade med ett skiljeförfarande. Etablerade 

och framgångsrika artister har i större utsträckning en förhandlingsförmåga där 

såväl erfarenheter som kapital stärker deras ställning i ett avtalsförhållande med 

ett skivbolag. En möjlighet som oetablerade artister till stor del, helt saknar. 

 

Med anledning av ytterligare ett hovsrättsavgörande (Mål nr T 1512-07) anför 

Bernitz att avtalsvillkorens ensidighet borde vara av stor vikt vid bedömningen 

om oskälighet, jämkning och underlägsen ställning i förhållande till 36 § AvtL. 

Slutsatsen är emellertid att upphovsmän inte kan räkna med den säkerhetsventil 

som finns för svagare parter i 36 § AvtL.170  

 

Förlagsrättens avsaknad av omfattande regelverk, sedvänja och god sed-

standarder har dessutom resulterat i en av domstolens sida, friare bedömning ef-

tersom riktlinjer saknats. Mot bakgrund av MD 2006:30 menar Bernitz att dom-

stolen intagit en försiktig hållning som resulterat i att, ett enligt Bernitz och skilj-

aktig Per Eklund, typfall av underlägsen ställning ej uppmärksammats. MD 

2006:30 rörde en prövning av lag om avtalsvillkor mellan näringsidkare, vars 

skydd ej tillmäter upphovsmän något starkare skydd, än vad som framgår av 36 § 

                                                
170 NIR 2009 s. 349. 
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AvtL eftersom bevisbördan av underlägsen ställning åligger upphovsmännen och 

är både problematisk och omfattande.171 

 

Utifrån rådande rättspraxis och tendenser ter sig en resurssvag upphovsman eller 

utövande konstnär ha svårt att hävda underlägsen ställning, trots att lagstiftningen 

syftar till att skydda svagare parter även utanför konsumentförhållanden. Det vore 

därmed påkallat att se över den svenska lagstiftningen och stärka upphovsmäns 

ställning vid avtalssituationer. Tyskland är ett av få länder som lagstiftat för att 

råda bot på den rådande obalansen vid överlåtelser av upphovsrätter genom en 

tvingande lagstiftning för att tillförsäkra upphovsmän, utövande konstnärer och 

rättighetsinnehavare en skälig ersättning vid överlåtelser. Detta ligger dessutom i 

linje med Bernitz uppfattning om att återinföra en specialregel på upphovsrättens 

område, även om utformning och innehåll ter sig oklart.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
171 NIR 2007 s. 511. 
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