
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JURIDISKA INSTITUTIONEN 
Stockholms universitet 

 

 

 

 

 

Streaming 
– en upphovsrättslig analys 

Erik Wasberg 

 

 

Examensarbete i Immaterialrätt, 30 hp. 
Examinator: Jan Rosén 

Stockholm, Höstterminen 2015. 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Sammanfattning 

Genom streaming kan användaren ta del av upphovsrättsligt skyddat material som görs 

tillgängligt via internet. Detta utan att några filer sparas permanent på användarens enhet. 

Streaming är idag en populär metod för att ta del av kreativa verk och används av företag som 

Spotify och Netflix som förmedlar sådana kreativa verk. Sådan förmedling sker med tillåtelse 

av verkens rättighetsinnehavare som ersätts för användningen. Streaming används dock även i 

stor utsträckning för förmedling av verk utan att rättighetshavarna till dessa varken givit sin 

tillåtelse till användningen eller ersätts för denna. Detta har idag blivit ett stort och växande 

problem för de kreativa branscherna. 

Vid streaming skapas det så kallade temporära filer på användarens enhet som efter dess 

användning raderas. Upphovsrättsligt sett innebär detta att ett mångfaldigande av verket i 

fråga sker, dock endast ett tillfälligt sådant. 

Rättsläget beträffande streaming är idag oklart. Syftet med denna uppsats är därför att 

undersöka och analysera de upphovsrättsliga regler som gäller för streaming. Framför allt 

sådan streaming som härstammar från en så kallad olovlig förlaga blir här intressant. För att 

uppnå uppsatsens syfte har aktuella bestämmelser på internationell, EU och nationell nivå 

analyserats.  

Upphovsrättsinnehavarna har en ensamrätt till sina verk. Detta innebär att 

upphovsrättsinnehavaren har en ensamrätt att göra sådana mångfaldiganden som sker vid 

streaming. De mångfaldiganden som sker vid streaming tycks dock kunna inskränkas från 

ensamrätten då de endast är tillfälliga. De tillfälliga former av mångfaldiganden eller 

kopiering som kan undantas genom denna inskränkning av ensamrätten är de som är flyktiga 

eller utgör ett inkluderande av underordnad betydelse och som utgör en integrerad och 

väsentlig del i en teknisk process och vars enda syfte är att möjliggöra antingen en överföring 

i ett nät mellan tredje parter via en mellanhand eller en laglig användning av ett verk eller 

annat alster som inte har någon självständig ekonomisk betydelse. Det råder viss oklarhet 

huruvida en användares brukande av streaming kan anses uppfylla alla dessa kriterier men så 

tycks vara fallet i svensk rätt. Att endast titta och lyssna på ett verk anses idag inte som en 

upphovsrättsligt relevant åtgärd. Att ladda upp verk för streaming på en webbsida permanent 

kan dock inte anses uppfylla kriterierna för inskränkningen av ensamrätten och är således 

olagligt. 
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På upphovsrättsområdet eftersöks en balans mellan frihet och säkerhet. En balans mellan 

användarnas intressen och rättighetsinnehavarnas intressen. En balans som inte hindrar den 

teknologiska utvecklingen men samtidigt uppmuntrar skapandet genom att säkerställa rätten 

till exploatering av det skapade verket. En sådan balans torde enligt mig i dagsläget inte 

föreligga då rättighetsinnehavarnas intressen inte kan anses tillgodoses på ett tillfredställande 

sätt beträffande streaming. 

En anpassning av befintligt regelverk är därför nödvändig för att tillgodose 

rättighetsinnehavarnas intresse på ett mer tillfredställande sätt. Detta kan göras genom en 

omtolkning av kriteriet för inskränkningen av ensamrätten som ställer upp att syftet med de 

tillfälliga mångfaldigandena måste vara laglig användning. I svensk rätt anses idag sådan 

laglig användning inte vara beroende av huruvida förlagan för mångfaldigandet gjorts 

tillgänglig på ett lovligt eller olovligt sätt. Detta torde kunna omtolkas och likt den gällande 

regleringen gällande privatkopior bör ett krav på en lovlig förlaga kunna införas. Ett sådant 

krav torde inte kunna anses uteslutet utifrån EU-rättsliga direktiv eller praxis på området. En 

sådan omtolkning torde inte heller anses hindra den teknologiska utvecklingen eller inkräkta 

på användarnas intressen på ett orättfärdigt sätt. En sådan anpassning och omtolkning av vad 

som ska utgöra laglig användning torde därför vara möjlig att genomföra. På detta sätt skulle 

en balans mellan rättighetsinnehavarna och användarna kunna uppnås på området. 
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Förkortningar 

EU                       Europeiska unionen 

FN                       Förenta Nationerna 

HD                       Högsta domstolen 

NJA                     Nytt juridiskt arkiv avdelning 1 

P2P                      Peer-to-peer 

Prop.                    Regeringens proposition 

TRIPS-avtalet     Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, 1994 

                            (Avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter) 

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

WCT                   WIPO Copyright Treaty, 1996 (WIPO-fördraget om upphovsrätt) 

WIPO                  World Intellectual Property Organisation 

WPPT                  WIPO Performance and Phonograms Treaty, 1996 

                             (WIPO-fördraget om framförande och fonogram) 

WTO                   World Trade Organization 
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1. Inledning 

 

1.1  Bakgrund 

Under senare år har så kallad streaming blivit en allt mer vanlig teknik för att ta del av 

kreativa verk så som filmer, tv-serier och musik via internet. Både lagliga och olagliga 

tjänster som använder sig av streaming-tekniken ökar ständigt. Detta leder till att de 

upphovsrättsliga frågorna kopplade till denna teknik uppmärksammas allt mer. Då streaming 

blir allt mer populärt och de olagliga alternativen som använder sig av tekniken ökar så 

förlorar producenterna till de verk som berörs allt större intäkter och kraven på aktion ifrån 

staten och lagstiftaren blir därför allt högre. Under sommaren 2015 har situationen 

aktualiserats då en av de största illegala streaming-webbsidorna i Sverige stängdes ner och 

upphovsmännen bakom denna greps.1 Den nu nedstängda webbsidan Swefilmer.com 

rapporteras i media ha dragit in mångmiljonbelopp via annonser vilket visar ytterligare på 

formatets popularitet och på att det är fråga om stora summor pengar när det kommer till 

användningen och distributionen av tekniken.2  

I dagsläget diskuteras flera olika lösningar på problemet med streaming för att kunna finna en 

balans mellan de olika intressen som berörs. Bland annat pågår en domstolsprocess angående 

frågan om internetleverantörer ska kunna tvingas att blockera streaming-webbsidor.3 Det har i 

en interpellation i riksdagen nyligen även ställts krav på en lagändring på området. 

Interpellationen går ut på att Sverige likt Danmark ska göra streaming av olovligen uppladdat 

material olagligt genom att kräva en lovlig förlaga vid inskränkningen av upphovsmannens 

ensamrätt till tillfälliga kopior.4  

Utöver frågan om lovlig förlaga finns det även ytterligare grundfrågor på området som 

behöver utredas. Dels frågan om att endast titta och lyssna på ett verk kan anses som en 

                                                           
1 Hägg, Marie m.fl., Polisen gjorde tillslag nu lägger sajten ned, SVT, publicerad 2015-07-29, 
http://www.svt.se/kultur/film/polisen-gjorde-tillslag-nu-lagger-sajten-ned (hämtad 2016-01-03). 
2 Haidl, Kajsa, Swefilmer misstänks ha genererat tretton miljoner i intäkter, DN, publicerad 2015-07-29, 
http://www.dn.se/kultur-noje/film-tv/swefilmer-misstanks-ha-genererat-tretton-miljoner-i-intakter/ (hämtad 
2016-01-03). 
3 Campanello, Simon m.fl., Klart: Ingen blockering av The Pirate Bay, IDG, publicerad 2015-11-27, 
http://www.idg.se/2.1085/1.643828/pirate-bay-blockering (hämtad 2016-01-03). 
4 Interpellation 2015/16:162 Lagförslag vid rundabordssamtal om piratkopiering. 
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upphovsrättsligt relevant åtgärd och dels om tillfälliga kopior som skapas vid streaming kan 

anses ingå i upphovsmannens ensamrätt. 

Rättsläget kring den mycket omdiskuterade och aktuella streaming-tekniken kan i nuläget 

anses som oklart och det finns därför ett behov av rättslig utredning och analys på området.  

 

1.2  Syfte och frågeställningar 

Denna uppsats ämnar att utreda och analysera streaming på det upphovsrättsliga området. 

Uppsatsen syftar därför till att utreda gällande rätt på området. Vidare syftar uppsatsen till att 

utreda om det gällande rättsläget är välbalanserat. Detta särskilt med avseende på 

rättighetsinnehavarnas intresse av att få ersättning när deras verk nyttjas samt möjlighet att 

beivra olovliga intrång i förhållande till motstående intressen, bl.a. intresset av att tillförsäkra 

användarfrihet och att inte hindra den teknologiska utvecklingen. Ett vidare syfte blir därefter 

naturligen att bedöma om och i sådant fall hur rätten borde anpassas på området för att en 

balans mellan användare och rättighetsinnehavare ska kunna uppnås.5 Det torde vidare vara 

tre aktörer som är aktuella beträffande streaming. De som lägger ut materialet för streaming, 

de som förmedlar detta material och de som tittar eller lyssnar på materialet. Jag ämnar därför 

att redogöra för och analysera rättsläget beträffande alla tre av dessa aktörer. Vidare kommer 

uppsatsen främst syfta till utreda olovlig streaming beträffande rörlig bild då problemen, 

vilket kommer redogöras för i det följande, idag är störst på detta område. 

För att uppnå syftet med uppsatsen kommer denna att bestå av tre huvudsakliga 

frågeställningar. 

- Vad är streaming? 

- Vilka regler blir tillämpliga på olovlig streaming? 

- Vilka sanktioner blir aktuella för upphovsrättsintrång som sker genom streaming? 

Dessa tre frågeställningar torde bidra med en god grund för analys av rättsområdet och därför 

även goda förutsättningar för att uppnå uppsatsens syfte. 

 

                                                           
5 Svensson, Eva-Maria, De lege interpretata – om behovet av metodologisk reflektion, ingår i jubileumsnummer 

av Juridisk Publikation (red. Wiklander), 2014, s. 211 ff. 



9 
 

1.3 Metod och material 

Traditionellt brukar rättsvetenskapliga arbeten använda sig av den rättsdogmatiska metoden 

som innebär att författaren fastställer gällande rätt utifrån rättskälleläran.6 

Den metod jag kommer att nyttja kommer i många delar att utgå ifrån den traditionella 

rättsdogmatiska metoden i det att jag kommer att beskriva gällande rätt och gå in på de regler 

som är tillämpliga.7 För att uppnå uppsatsens syften och kunna besvara de frågeställningar jag 

har ställt upp ämnar jag att ge ett stort utrymme för analys av rättsläget. Metoden jag kommer 

använda mig av kan nog således mer korrekt benämnas utvidgad rättsdogmatisk metod eller 

rättsanalytisk metod.8 Analysen kommer inte begränsas till endast en specifik analysdel av 

uppsatsen. 

Min metod kommer utöver detta dessutom gå utanför den klassiska rättsdogmatiska metoden 

på så vis att jag kommer föra de lege ferenda resonemang om hur rätten på området bör och 

kan utvecklas i framtiden. Alltså kan möjligen även viss rättspolitisk argumentation sägas 

framföras då jag kommer att presentera åsikter om hur rätten bör utvecklas på området i 

fråga.9 

Denna uppsats kommer även i vissa delar att utgå ifrån en komparativ metod där den svenska 

rätten jämförs med andra rättsordningars lösningar på de aktuella frågorna. Uppsatsen 

kommer även att beröra EU-rättens implementering i svensk rätt av den svenska lagstiftaren 

som är bunden att tolka den nationella rätten i överensstämmelse med de EU-rättsliga 

direktiven, dvs. genom direktivkonform tolkning.10 Även internationella konventioner, avtal 

och fördrag kommer att beröras då dessa haft en stor inverkan på hur rätten på området ser ut 

idag. 

Användning av internationellt material torde te sig naturligt i en uppsatts på det tämligen 

internationella immaterialrättsliga området. Inte minst då EU-direktiv förmodligen är den 

rättskälla som de senaste åren haft mest inflytande över svensk upphovsrättslig lagstiftning.11 

                                                           
6 Sandgren, Claes, Är rättsdogmatiken dogmatisk?, Tidsskrift for rettsvitenskap, Vol. 118, 2005, s. 650. 
7 Peczenik, Aleksander, Vad är rätt? om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, Fritze, 
Stockholm, 1995, s. 312. 
8 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation, Norstedts 
juridik, Stockholm, 2015, s. 45 ff. 
9 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation, Norstedts 
juridik, Stockholm, s. 47-48. 
10 Nordling, Lotty, Gemenskapsrätten och källan till rätten, SvJT, 2003, s. 459. 
11 Ahnegård, Caroline m.fl., Piratkopiering och privatkopiering, Jure, Stockholm, 2011, s. 14. 
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Jag kommer således att använda en betydande mängd internationellt material. Så som 

internationella fördrag och konventioner, EU-direktiv, rättspraxis från EU-domstolen och 

nationell rättspraxis från andra länder samt juridiska artiklar publicerade i relevanta tidskrifter 

på området. 

När det gäller svenska rättskällor kommer utredningsmaterialet att utgå ifrån lag (1960:729) 

om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, i fortsättningen kallad upphovsrättslagen. 

Vid tillämpningen av denna tillkommer även proposition, Prop. 2004/05:110 upphovsrätten i 

informationssamhället - genomförande av direktiv 2001/29/EG m.m. Vid studiet av den 

svenska rätten kommer även upphovsrättslagens lagkommentar att användas. 

Övrigt material som kommer nyttjas består av doktrin, tidskriftsartiklar och internetkällor. 

 

1.4 Avgränsningar 

Någon grundlig utredning och analys av andra tekniker som används vid tillgodogörande av 

upphovsrättsligt skyddat material så som till exempel permanent nedladdning av filer med 

hjälp av torrent-teknik kommer inte rymmas inom ramen för denna uppsats. Sådana andra 

tekniker kommer endast beröras i ett historiskt och komparativt perspektiv till streaming-

tekniken. 

Rättsläget beträffande kopiering för privat bruk kommer inte att analyseras utförligt utan 

endast redogöras för kortfattat för att fungera som ett komparativt verktyg. Detta då 

huvudfokus i uppsatsen kommer att ligga på de tillfälliga kopior som uppkommer vid 

streaming. Det torde inte finnas rum för någon grundlig analys av även privatkopior och 

rättsläget beträffande dessa. 

Upphovsmannens ensamrätt till sitt verk är av grundläggande betydelse i detta arbete. Här 

kommer dock endast inskränkningen i ensamrätten beträffande tillfälliga kopior att beröras 

grundligare. Detta då det är denna inskränkning som blir aktuell beträffande streaming. 

Övriga inskränkningar av ensamrätten kommer således inte att beröras. 
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1.5 Terminologi  

För ökad förståelse av den följande redogörelsen kommer de aningen komplicerade begreppen 

webbläsning och cachekopior förklaras närmare nedan. Detta då det genom dessa skapas så 

kallade temporära filer som är av särskild vikt vid den följande utredningen av streaming. 

 

1.5.1 Webbläsning 

Webbläsning innebär att användaren kan förflytta sig från en webbplats till en annan genom 

länkar trots att webbsidan ifråga finns lagrad på en annan dator eller enhet. För att göra detta 

möjligt skapar webbläsaren en kopia av webbplatsen från en server där informationen lagrats. 

Kopian av webbplatsen lagras då temporärt på användarens dators hårddisk eller arbetsminne 

för att kunna presenteras för användaren. När webbläsaren sedan stängs ner eller användaren 

går vidare till en annan webbplats raderas i regel de kopior som skapats på hårddisken eller i 

arbetsminnet.12 

 

1.5.2 Cachekopior 

Idag är det mycket vanligt att så kallade cachekopior skapas vid webbläsning. Dessa utgör en 

kopia av den webbplats som besökts. Syftet med cachekopiorna är att servern där webbplatsen 

lagras inte ska behöva skicka informationen till webbläsaren varje gång som webbplatsen 

besöks. Kopiorna i fråga lagras på datorns hårddisk och raderas i regel inte när användaren 

lämnar den aktuella webbplatsen eller då webbläsaren stängs ner. Denna typ av caching kallas 

”klientcaching”. Om kopiorna istället lagras på arbetsminnet kallas tekniken för 

”minnescaching”.13  

 

1.6 Disposition 

Den fortsatta framställningen inleds i kapitel 2 med en historisk överblick över upphovsrätten 

och intrången i denna för att skapa en kontext och förståelse för uppsatsens ämne. Efter detta 

följer kapitel 3 med en redogörelse över vad streaming är, hur det används och hur det 

                                                           
12 Carlén-Wendels, Thomas, Nätjuridik: lag och rätt på internet, Norstedts juridik, Stockholm, 2000, s. 34. 
13 Prop. 2004/05:110 upphovsrätten i informationssamhället - genomförande av direktiv 2001/29/EG m.m. s. 
89. 
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fungerar rent tekniskt. Det redogörs här även för vilka effekter användningen av streaming får 

i praktiken. Efter detta följer kapitel 4 som ägnas åt att redogöra för de regler som blir 

tillämpliga på streaming. Kapitlet inleds med en genomgång av de relevanta bestämmelserna 

på området och övergår sedan till att redogöra för och analysera de regler som specifikt blir 

tillämpliga och intressanta gällande just streaming. Ett stort fokus läggs här på den så kallade 

ensamrätten och inskränkningen i denna för vissa tillfälliga former av mångfaldiganden som 

är av särskilt intresse för ämnet streaming. Kapitel 5 ämnar sedan att redogöra för och 

analysera de sanktioner som blir aktuella beträffande streaming. Det avslutande kapitel 6 

består av en slutanalys gällande rättsläget och områdets utveckling. Kapitlet och uppsatsen 

avslutas med ett de lege ferenda resonemang där jag redogör för min åsikt över hur rätten bör 

förändras och utvecklas i framtiden. 
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2. Historik över upphovsrätten och intrången i denna 

Tanken att en person skulle kunna få en ensamrätt till resultatet av sitt tankearbete uppstod 

förhållandevis sent i rättsutvecklingen. Beträffande uppfinningar fastslogs en sådan rätt på 

1600-talet i England. Men den första lagregleringen för upphovsrätt kom till Sverige först i 

1810 års tryckfrihetsförordning.14 

Upphovsrätten fortsatte utvecklas och skyddas med nya regleringar under resten av 1800-talet 

och början av 1900-talet och ledde till slut till den upphovsrättslag som vi har idag vilken 

trädde i kraft år 1960.15 Upphovsrättslagen har därefter under åren successivt ändrats för att 

anpassas till den tekniska utvecklingen. 

Upphovsrättsintrång torde ha förekommit lika länge som det funnits regler om upphovsrätt 

och kommer förmodligen att existera över en oöverskådlig framtid. Intrången bestod till en 

början främst av så kallade analoga intrång med kopiering och efterlikning av upphovsrättsligt 

skyddat material. Då den digitala tekniken och persondatorerna blev allt vanligare utvecklades 

även nya sätt att komma åt och dela upphovsrättsligt skyddat material. En av de tekniker som 

fick störst genomslag var den så kallade peer-to-peer-tekniken (i fortsättningen benämnt p2p) 

som skapar ett icke-hierarkiskt datornätverk som tillåter att användarna laddar ner och delar 

filer som finns på andra användares datorer.16 

Tekniken fick sitt genombrott med tjänsten Napster som grundades år 1999 och just 

möjliggjorde fildelning mellan användarnas datorer. Tjänsten har beskrivits som en utlösande 

faktor i en digital revolution gällande nyttjande av upphovsrättsligt skyddade verk. I Napsters 

fall handlade det främst om musikaliska verk.17 

En utveckling av en mängd p2p-tjänster följde och många av dessa lades med tiden ner eller 

gjordes om till betaltjänster på grund av ett hårt tryck och en mängd stämningar från de 

kreativa branscher som drabbades. En tjänst som överlevde och som fortfarande används i 

stor utsträckning än idag är µTorrent som förfinat p2p-tekniken ytterligare. Tjänsten erbjuder 

delning av alla slags olika digitaliserade verk, inklusive musik och film. Tjänsten är utformad 

                                                           
14 Agell, Anders m.fl., Civilrätt, uppl 23, Liber, Malmö, 2014, s. 197. 
15 Bernitz, Ulf m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, uppl 13, Jure, Stockholm, 2013, s. 39-40. 
16 TechTarget, Peer-to-peer (P2P) definition, 
http://searchnetworking.techtarget.com/definition/peer-to-peer (hämtad 2016-01-03). 
17 Lamont, Tom, Napster: the day music was set free, The Guardian, publicerad 2013-02-24, 
http://www.theguardian.com/music/2013/feb/24/napster-music-free-file-sharing (hämtad 2016-01-03). 
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för att smidigt integreras med webben och kunna distribuera en fil till en stor mängd 

användare samtidigt som de i sin tur delar filen vidare kontinuerligt.18  

Filerna i vilka verken delas med hjälp av tjänster som µTorrent kallas för torrent-filer. Dessa 

görs tillgängliga på olika illegala nedladdningssidor. En av de största och mest omtalade 

webbsidorna på detta område är svenska ”The Pirate Bay” som startades år 2003 och nu har 

ett genomsnitt på 100 miljoner anslutna ip-adresser som är kopplade till användare.19 

Personerna bakom ”The Pirate Bay” ställdes inför rätta i det så kallade Pirate Bay-målet år 

2010 och dömdes till fängelse och betydande skadestånd.20 Den kontroversiella webbsidan 

stängdes ned efter ett polistillslag år 2014 men var efter en kort tid återigen uppe och i 

funktion igen.21  

Under senare år har otillåtna nyttjanden av upphovsrättsligt skyddade verk med hjälp av så 

kallad streaming blivit ett mycket populärt alternativ till fildelning och det är huvudsakligen 

denna teknik som behandlas i det följande.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 BitTorrent, For developers, 
http://www.bittorrent.org/beps/bep_0003.html (hämtad 2016-01-03). 
19 Holmberg, Carl, The Pirate Bay-tillslaget gjorde knappt en buckla i piratkopieringstrafiken, Nordic hardware, 
publicerad 2014-12-15,  
http://www.nordichardware.se/Natverk/the-pirate-bay-tillslaget-gjorde-knappt-en-buckla-i-
piratkopieringstrafiken.html (hämtad 2016-01-03). 
20 Svea hovrätts dom av den 26 november 2010 i mål nr B 4041-09. 
21 Hern, Alex, The Pirate Bay is back – for now, The Guardian, publicerad 2015-02-02, 
http://www.theguardian.com/technology/2015/feb/02/the-pirate-bay-back-again-file-sharing (hämtad 2016-
01-03). 
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3. Vad är streaming? 

 

3.1 Tekniken 

Begreppet streaming kan på svenska förmodligen närmast översättas till strömning eller 

strömmande. Begreppet syftar till att materialet strömmas direkt till målet utan att någon 

föregående nedladdning sker hos användaren. Materialet blir då tillgängligt för användaren 

medan dataöverföringen pågår.22  

Streamingtekniken kan användas för att spela upp filer som finns lagrade permanent på en 

webbplats och dess server eller för uppspelning av material allt eftersom det skapas i en så 

kallad direktsändning. Uppladdaren lägger alltså upp verket i fråga i permanent form på en 

webbsida och dess server för att användarna sedan ska kunna ta del av detta med hjälp av 

streaming.23 

En annan typ av streaming är så kallad progressiv strömning som kan användas medan en fil 

laddas ner. Med denna teknik kan användaren strömma den del som hitintills laddats ner 

innan nedladdningen av hela filen är fullbordad. Användaren kan alltså med denna teknik inte 

spola fram materialet till en tidpunkt i materialet som ännu inte laddats ner. Vid vanlig 

streaming sker istället leveransen av materialet så att användaren alltid kan spola till valfri 

tidpunkt i materialet.24  

Streaming sker i realtid över internet och filen som mottagaren använder sig av för att 

tillgodogöra sig materialet sparas inte på någon enhet.25 När mottagaren spelar upp filen 

sparas dock så kallade temporära filer på enheten.26 

Vid streaming uppstår det flera skilda förfoganden som olika aktörer är ansvariga för. 

Aktörerna består av de som laddar upp verket för streaming, de som tittar eller lyssnar på det 

uppladdade verket och de som förmedlar verket. 

                                                           
22 Svenska datatermgruppen, Ordlista, 

http://www.datatermgruppen.se/ordlista.html#a160 (hämtad 2016-01-03). 
23 Europa kommissionens studie 2014, s. 70-72. 
http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/studies/141219-study_en.pdf (hämtad 2016-01-03). 
24 MMS, Progressiv streaming, 
http://mms.se/?glossary=progressiv-streaming (hämtad 2016-01-03). 
25 Europa kommissionens studie 2014, s. 72.  
http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/studies/141219-study_en.pdf (hämtad 2016-01-03). 
26 Lewinski, Silke von, International Copyright Law and Policy, Oxford University, Oxford UK, 2008, avsnitt 17.52. 
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Som förmedlare av verken som laddas upp vid streaming anses bland annat tillhandahållare av 

servern där verket laddas upp och internetleverantörer vars tjänster används för att ta del av 

verket via streaming då materialet färdas i dessas nät när det översänds från uppladdaren till 

användaren.27  

 

3.2 Användningen idag 

Streaming blir en allt mer vanlig och utbredd teknik för att få tillgång till material som 

tidigare varit fysiskt beskaffat. Streaming är idag ett starkt konkurrerande alternativ till 

fysiska exemplar av CD-skivor och DVD-filmer.28  

När det kommer till streaming av musik har bland annat det svenska företaget Spotify blivit 

en ledande internationell aktör. Företaget hade i juni 2015 nått mer än 75 miljoner aktiva 

användare varav 20 miljoner är betalande användare som använder företagets premiumtjänst 

för att lyssna på musik. Det senaste året har Spotifys användarantal ökat med 10 miljoner 

vilket visar företagets och streaming-användningens allt mer ökande popularitet.29 Spotify har 

dock kritiserats för att ha en låg nivå av ersättning till artisterna vars verk de gör tillgängliga.30 

Andra streaming-tjänster för musik är Pandora och de två nya huvudkonkurrenterna till 

Spotify i Apple Music och Tidal som lanserats under 2015. 

När det kommer till filmer och tv-serier så har det amerikanska företaget Netflix under senare 

år gått mycket starkt framåt. I juli 2015 rapporterades att tjänsten nått 65 miljoner i 

användarantal.31 Förutom Netflix så kan populära streaming-tjänster för rörlig bild som 

Viaplay och HBO Nordic nämnas. 

Förutom de lagliga alternativen som ovan nämnts finns det idag en mängd alternativ på 

marknaden som inte följer upphovsrättsliga regler. De populära illegala streaming-tjänsterna 

                                                           
27 Europa kommissionens studie 2014, s.29, 
http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/studies/141219-study_en.pdf (hämtad 2016-01-03). 
28 Olson, Claes, Streaming ökar men den totala försäljningen minskar, MI, publicerad 2014-07-16, 
http://www.musikindustrin.se/2014/07/16/skivbolag-streaming-okar-men-totalmarknaden-ner/ (hämtad 
2016-01-03). 
29 Spotify, 20 million reasons to say thanks, 
https://news.spotify.com/no/2015/06/10/20-million-reasons-to-say-thanks/ (hämtad 2016-01-03). 
30 Erlandsson, Adam, Spotify svarar på kritiken, SVD, publicerad 2014-11-11, 
http://www.svd.se/spotify-svarar-pa-kritiken (hämtad 2016-01-03). 
31 Udland, Myles, Netflix stock explodes after earnings, Business Insider, publicerad 2015-07-15, 
http://uk.businessinsider.com/netflix-second-quarter-earnings-2015-7?r=US&IR=T (hämtad 2016-01-03). 
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idag är främst inriktade på film, tv-serier eller direktsänd sport. Att musikbranschen inte har 

lika stora problem med illegal streaming kan möjligtvis bland annat förklaras med att ett 

företag som Spotify har en gratis version av sin tjänst och ett omfattande utbud. De lagliga 

streaming-tjänsterna för filmer kan inte anses ha fått samma genomslagskraft på området som 

till exempel Spotify fått på musikområdet. Detta förmodligen på grund av att utbudet av 

filmer idag är betydligt större genom de olagliga alternativen.32 Huvudfokus kommer som 

tidigare nämnts därför här att läggas på streaming av rörlig bild då detta idag alltså kan sägas 

utgöra ett mer omfattande problem upphovsrättsligt. 

När det kommer till film och tv-serier har under senare år webbsidor som Swefilmer.com och 

Dreamfilmhd.org blivit mycket populära i Sverige. På dessa webbsidor kan användaren 

strömma såväl svenska som utländska filmer och tv-serier helt gratis. Materialet erbjuds ofta 

med svensk undertext och personerna bakom webbsidorna uppges tjäna betydande summor 

pengar på reklamintäkter från annonser.33  

 

3.3 Användningens effekter 

Det oberoende analysföretaget Mediavision uppskattade under hösten 2014 att de två 

webbplatserna Swefilmer.com och Dreamfilmhd.org ensamma stod för 25 % av all 

användning av webb-tv i Sverige.34 Mediavision har även uppskattat att det varje år sker ett 

avsevärt stort antal upphovsrättsintrång mot filmverk i Sverige och att antalet intrång 

dessutom ökar i snabb takt.35 

Under sommaren 2015 stängdes Swefilmer.com ned och en upphovsman bakom webbsidan 

greps och häktades efter husrannsakan i hans hem. Webbsidans server uppges ha funnits i 

Ryssland.36  

                                                           
32 Se Svensk filmnärings rapport från 2013, s. 20-23, 
 http://www.bcg.se/documents/file152937.pdf (hämtad 2016-01-03). 
33 Haidl, Kajsa, Swefilmer misstänks ha genererat tretton miljoner i intäkter, DN, publicerad 2015-07-29, 
http://www.dn.se/kultur-noje/film-tv/swefilmer-misstanks-ha-genererat-tretton-miljoner-i-intakter/ (hämtad 
2016-01-03). 
34 Wisterberg, Erik, MTG lyfter illegal streaming i Almedalen, Dagens media, publicerad 2015-07-01, 
http://www.dagensmedia.se/nyheter/tv/article3918437.ece (hämtad 2016-01-03). 
35 Pontén, Henrik, Tillfälliga kopior – juridik i baklås, NIR: Nordiskt immateriellt rättsskydd, nr 5, 2015, s. 576. 
36 Svahn, Clas, Filmsajt stängs efter husransakan, DN, publicerad 2015-07-28,  
http://www.dn.se/kultur-noje/film-tv/filmsajt-stangs-efter-husrannsakan/ (hämtad 2016-01-03). 
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De lagliga streaming-tjänsterna har idag mycket svårt konkurrera med de olovliga alternativen 

som finns. Sveriges äldsta lagliga streaming-tjänst Film2Home gick på grund av detta i 

konkurs tidigare i år.37 

Per Strömbäck som är sakkunnig inom digitala näringsfrågor på film- och tv-branschens 

samarbetskommitté uppger att svensk film förlorar runt 800 miljoner kronor varje år på grund 

av det illegala tillgodogörandet via internet. Samarbetskommittén har även låtit 

analysföretaget Novus göra en undersökning som kommit fram till att över 60 % av personer i 

Sverige under 30 år använder sig av illegal streaming.38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37 Ström, Viktor, The End för svenska filmtjänster? Film2Home i konkurs, Dagens Industri, publicerad 2015-07-
31, 
 http://digital.di.se/artikel/film-2-home-i-konkurs (hämtad 2016-01-03). 
38 Wisterberg, Erik, MTG lyfter illegal streaming i Almedalen, Dagens media, publicerad 2015-07-01, 
http://www.dagensmedia.se/nyheter/tv/article3918437.ece (hämtad 2016-01-03). 
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4. Vilka regler blir tillämpliga? 

 

4.1 Aktuella bestämmelser 

De upphovsrättsliga regler som berörs när det kommer till streaming regleras både på 

nationell, EU- och internationell nivå. I det följande kommer det redogöras för de 

bestämmelser som blir relevanta beträffande streaming. 

Upphovsrätten och dess närstående rättigheter är internationellt styrda och regleras därför av 

flertalet internationella bestämmelser. Nedan kommer det på det internationella området 

fokuseras på Bernkonventionen, TRIPS-avtalet och WIPO-fördragen om upphovsrätt. Detta 

då dessa internationella bestämmelser haft stort inflytande över hur rätten på området ser ut 

idag. 

Genom Sveriges medlemskap i EU ställs som tidigare nämnts omfattande krav på EU-rättens 

genomslag på nationell nivå.39 Således även på upphovsrättens område där det nedan kommer 

att redogöras för det så kallade Infosoc-direktivet som är av stor vikt på området. 

När det kommer till nationell lagstiftning regleras upphovsrätten i upphovsrättslagen. Nedan 

kommer det att redogöras för denna och dess tillämplighet på streaming och de 

upphovsrättsintrång som kan ske genom användning av tekniken. 

Dessa olika nivåer förhåller sig till varandra på så sätt att regleringarna till stor del har 

grundats på internationell nivå med länder från hela världen och sedan implementerats av EU 

och till sist även i Sverige.  

 

4.1.1 Bernkonventionen 

Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk tillkom år 1886 och Sverige 

anslöt sig redan 1904 till konventionen. Efter tillkomsten har konventionen genomgått ett 

flertal revisioner, bland annat i Stockholm år 1967. Den senaste och nu gällande revisionen av  

                                                           
39 Gröning, Linda m.fl., EU: konstitution, institution, jurisdiktion, uppl 1, Liber, Stockholm, 2010, s. 280. 
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konventionen gjordes i Paris år 1971. I dagsläget är hela 168 stater anslutna till 

konventionen.40 

Bernkonventionen omnämns ofta som en av de mest betydelsefulla konventionerna på 

upphovsrättens område, vilket ytterligare kan belysas av det höga antalet anslutna stater.41 

Bernkonventionens syfte är att värna om och skydda upphovsmännens rätt till sina 

konstnärliga och litterära verk. Konventionens medlemsstater bildar en union vars mål är att 

fullfölja detta syfte.42 

Bernkonventionen har tre grundprincipen varav den första berör nationell behandling. Denna 

princip går ut på att en medlemsstat ska behandla och erkänna en utländsk upphovsmans verk 

på samma sätt som en egen medborgares. Detta villkorat av att den utländska upphovsmannen 

tillhör en annan medlemsstat.43 

Den andra av de tre grundprinciperna fastställer att upphovsrättsligt skydd för ett verk ska 

uppkomma automatiskt och inte föranledas av någon registrering eller andra liknande 

formaliteter. Den tredje principen går ut på att skydda verk oavsett om verket i fråga skyddas i 

dess ursprungsland eller inte.44 

Konventionen fastställer även en rad minimirättigheter som tillkommer upphovsmannen till 

ett skyddat verk. Alla medlemsstater måste därför tillförsäkra upphovsmännen till sådana verk 

som ska åtnjuta skydd åtminstone dessa minimirättigheter.45 

Bernkonventionen har år 1996 även ytterligare kompletterats med WIPO-fördragen om 

upphovsrätt som det ska redogöras för nedan.46 

 

 

                                                           
40 WIPO, WIPO-Administered Treaties, 
http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=15 (hämtad 2016-01-03) 
41 Olsson, Henry, Copyright: svensk och internationell upphovsrätt, uppl 7, Norstedts juridik, Stockholm, 2006, s. 
409. 
42 Prop. 2004/05:110 upphovsrätten i informationssamhället - genomförande av direktiv 2001/29/EG m.m. s. 
40. 
43 Bernkonventionen art. 5.1. 
44 Bernkonventionen art. 5.2. 
45 Prop. 2004/05:110 upphovsrätten i informationssamhället - genomförande av direktiv 2001/29/EG m.m. s. 
41. 
46 Mogens, Koktvedgaard, Levin, Marianne, Lärobok i immaterialrätt, uppl 10, Norstedts juridik, Stockholm, 
2011, s.39 ff. 
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4.1.2 TRIPS-avtalet 

“Agreement on trade-realted aspects of intellectual property rights” som på svenska översatts 

till ”Avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter” och förkortas TRIPS-avtalet 

tillkom genom beslut av WTO år 1994.47 Sverige ratificerade och anslöt till avtalet år 1996. 

Idag uppgår antalet medlemsstater som tillträtt avtalet till ca 150 stycken.48 

Med TRIPS-avtalet har WTO försökt minska skillnaderna mellan hur immaterialrättsliga 

rättigheter skyddas världen över. Avtalet fastställer minimiregler beträffande skydd för 

upphovsmäns verk som medlemsstaterna förbundit sig att följa.49 Det bör här även påpekas att 

medlemsstaterna är fria att införa regler om skydd som är mer långtgående än dessa stadgade 

minimiregler.50 

För att TRIPS-avtalet ska åtföljas av dess medlemsstater har det gjorts klart att 

handelspolitiska sanktioner kan riktas mot de stater som bryter mot vad som avtalats.51 

Avtalet bygger på två grundprinciper. Den första grundprincipen är liksom i 

Bernkonventionen den om nationell behandling som går ut på att en medlemsstat ska 

behandla och erkänna en utländsk upphovsmans verk på samma sätt som en egen 

medborgares. Den andra grundprincipen är den om mest gynnad nationell behandling vilken 

innebär att om en medlemsstat medger fördelar till ett utländskt rättssubjekt så måste även 

dessa fördelar medges rättssubjekt från alla avtalets anslutna stater.52 

Syftet med avtalet var att gynna världssamhället på lång sikt. Detta genom att skydda 

immateriella verk upphovsrättsligt och på så sätt främja skapande och innovation som 

världssamhället får nytta av.53  

                                                           
47 WTO, Intellectual property: protection and enforcement, 
https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/agrm7_e.htm (hämtad 2016-01-03). 
48 Prop. 2004/05:110 upphovsrätten i informationssamhället - genomförande av direktiv 2001/29/EG m.m. s. 
42. 
49 WTO, Intellectual property: protection and enforcement, 
https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/agrm7_e.htm (hämtad 2016-01-03). 
50 Prop. 2004/05:110 upphovsrätten i informationssamhället - genomförande av direktiv 2001/29/EG m.m. s. 
41. 
51 Forsman, Malin, Internetpublicering och sociala medier: en juridisk vägledning, uppl 4, Norstedts juridik, 
Stockholm, 2011, s. 52. 
52 Prop. 2004/05:110 upphovsrätten i informationssamhället - genomförande av direktiv 2001/29/EG m.m. s. 
43. 
53 WTO, Intellectual property: protection and enforcement, 
https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/agrm7_e.htm (hämtad 2016-01-03). 
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TRIPS-avtalet har under senare år fått utstå viss kritik för att inte specifikt adressera 

immaterialrättsintrång på internet.54 Vidare har avtalet omnämnts så som allt för generellt och 

allmänt svagt. Detta då dess bestämmelser har visat sig svåra att framtvinga och upprätthålla 

mellan industrialiserade länder och utvecklingsländer.55 Anledning till dessa svagheter sägs 

ligga i förhandlingstaktiker förda av utvecklingsländer så som Brasilien och Indien vid 

avtalets författande som resulterat i att avtalets resultatorienterade termer blivit alltför breda 

och vaga.56 

 

4.1.3 WIPO-fördragen 

”World Intellectual Property Organization” förkortat WIPO är en organisation med 188 

medlemsstater grundad år 1967 som utgår från FN och har som mål att tillförsäkra ett 

effektivt och balanserat immaterialrättsligt system.57 

Arbetet inom organisationen resulterade år 1996 i två fördrag. Nämligen “WIPO Copyright 

Treaty” förkortat WCT och “WIPO Performance and Phonograms Treaty” förkortat WPPT.  

WCT-fördragets syfte var att modernisera och skapa en klar bild av upphovsrätten på ett 

internationellt plan. Huvudsakligen inriktas därför WCT-fördraget på att försöka hitta 

lösningar på de immaterialrättsliga problem som uppkommit i och med internets uppkomst 

och starka framskridande.58  

Med WPPT-fördraget har det införts ett motsvarande skydd som det i WCT-fördraget fast 

med huvudfokus på ljudbaserade verk59 och som bland annat skyddar musikproducenter och 

artister.60 

WIPO-fördragen som rör de upphovsrättsliga problemen på internet har setts som 

övervägande framgångsrika även om de i viss mån har ansetts som något begränsade i sin 

                                                           
54 Stamatoudi, Irini, Torremans, Paul, EU copyright law: a commentary, Edward Elgar Publishing, Cheltenham 
UK, 2014, avsnitt 15.184. 
55 Yu, Peter, Trips and its Achilles heel (2011), Journal of Intellectual Property Law, Vol. 18:479, s. 530.  
56 A.a. s. 495. 
57 WIPO, What is WIPO?,  
http://www.wipo.int/about-wipo/en/index.html (hämtad 2016-01-03) 
58 Bernitz, Ulf m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, uppl 13, Jure, Stockholm, 2013, s.47. 
59 WIPO, WIPO Performances and Phonograms Treaty, 
http://www.wipo.int/treaties/en/ip/wppt/ (hämtad 2016-01-03) 
60 WPPT-fördraget art 3. 
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omfattning.61 Detta då föredragen huvudsakligen var inriktade på att uppdatera och adressera 

den digitala upphovsrätten och detta främst från upphovsmännens perspektiv. 

Användarintresset och allmänintresset av åtkomst till information berördes inte i samma 

utsträckning.62 

 

4.1.4 Infosoc-direktivet 

Infosoc-direktivet eller Europarlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 

om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i 

informationssamhället införlivades i svensk rätt den 1 juli 2005.63  

Direktivet bygger på WCT och WPPT-fördragen från WIPO som redovisats för ovan och 

ämnar att tillförsäkra att unionens medlemsstater efterföljer dessa på ett samordnat och 

korrekt sätt.64  

Behovet av direktivet uppkom genom den digitala teknikens och internets snabba utveckling 

som gjort det möjligt att snabbt kopiera och överföra upphovsrättsligt skyddade verk på ett 

sätt som tidigare inte varit möjligt.65 

Direktivets syfte är att värna om och skydda upphovsrätten. Direktivet riktar främst in sig på 

upphovsrätten på det digitala området. Direktivet ska se till att skapande stimuleras och 

främjas samtidigt som en balans upprätthålls mot allmänhetens behov av att få tillgodogöra 

sig verk.66 

Infosoc-direktivet syftar även till att harmonisera upphovsrätten på ett sådant sätt att den i 

minsta möjliga grad motverkar handeln av varor och tjänster mellan medlemsstaterna. 

Direktivet har även som mål att främja tillväxt och höja sysselsättningsgraden i unionen. 

Detta försöker direktivet uppnå genom att ha en hög upphovsrättslig skyddsnivå och på så sätt 

uppmuntra till innovation och investeringar i sådan kreativ verksamhet. Investeringar på 

                                                           
61 Stamatoudi, Irini, Torremans, Paul, EU copyright law: a commentary, Edward Elgar Publishing, Cheltenham 
UK, 2014, avsnitt 15.271. 
62 Axhamn, Johan, Exceptions, limitations and collective management of rights as vehicles for access to 

information, ingår i Access to information and knowledge: 21 st century challenges in intellectual property and 
knowledge governance (red. Beldiman), Edward Elgar Publishing, Cheltenham UK, 2013, s. 167. 
63 Prop. 2004/05:110 upphovsrätten i informationssamhället - genomförande av direktiv 2001/29/EG m.m. s. 1. 
64 Ds 2007:29, s.33. 
65 Prop. 2004/05:110 upphovsrätten i informationssamhället - genomförande av direktiv 2001/29/EG m.m. s. 1. 
66 Ibid. 
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området ska i sin tur leda till ökad konkurrenskraft för unionens industri och därigenom en 

ökad tillväxt i ett brett perspektiv.67  

Anledningen till den höga skyddsnivån i direktivet är att en sådan anses vara av yttersta vikt 

för att främja det kreativa skapandet. Att ha en hög skyddsnivå anses gagna alla led av den 

kreativa produktionen. Från konsumenten som får ett större utbud att tillgå till 

upphovsmannen och de närstående rättighetshavarna som ges ett incitament att skapa. Vikt 

läggs dock även vid att en proportionell avvägning ska göras beträffande rättighetshavarnas 

intressen i relation till användarnas intressen.68  

 

4.1.5 Upphovsrättslagen 

Upphovsrättslagen utvecklas och styrs av de internationella och EU-rättsliga rättsakterna som 

redogjorts för ovan men grundades på det initiala planet i 2 kap. 16 § regeringsformen 

(1974:152) som fastslår att författare, konstnärer och fotografer har rätt till sina verk och att 

detta ska meddelas i lag. Häri ligger även att sådan lag inte får inskränkas på något annat sätt 

än genom riksdagsbeslut eller annat sådant beslut taget av regeringen eller annan myndighet 

som grundas på riksdagens medgivande.69 

Det framgår även av regeringsformen att rättigheterna som avses i lagen ska gälla för de 

fysiska personerna bakom verket. Detta till skillnad från systemet i till exempel USA där 

rätten till verk som skapas av en anställd i ett anställningsförhållande tillkommer företaget där 

denne arbetar.70 

Upphovsrättslagen ger uttryck för två olika sidor av rätten. Dels den ekonomiska sidan som 

ger upphovsmannen rätt till ersättning för verken som denne skapat och dels den ideella sidan 

som skyddar upphovsmannen mot missbruk av dennes verk.71 Värt att belysa är att 

upphovsmannens rätt till verket uppkommer omedelbart. Alltså utan någon registrering eller 

liknande förfarande då verkets underlag i sak kommer till eller med andra ord då verket 

skapas.72 

                                                           
67 Ds 2007:29, s.33. 
68 Ibid. 
69 Bernitz, Ulf m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, uppl 13, Jure, Stockholm, 2013, s.31. 
70 Ibid. 
71 A.a. s. 32. 
72 A.a. s. 35. 
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Det bör även nämnas att upphovsrättslagen till stor del är dispositiv och att de berörda 

parterna då alltså kan avtala om, efterge och modifiera rättigheterna som tillförsäkrats genom 

lagen.73 

På grund av alla dess succesiva ändringar ses ofta upphovsrättslagen som svårtillgänglig och 

komplicerad.74 Lagen anses även vara svårläst på grund av sin abstrakt hållna och detaljerade 

men inte särskilt tillgängliga terminologi.75 

 

4.2 Verksbegreppet 

Begreppet verk är centralt inom upphovsrätten och för ämnet streaming då det är sådana som 

omfattas av ensamrätten och dess inskränkningar. Det ska därför redogöras närmare för 

begreppet i det följande. 

Beträffande de verk som skyddas av ensamrätten har det i Bernkonventionen fastslagits att det 

som ska utgöra ett konstnärligt eller litterärt verk ska vara ett alster på det konstnärliga, 

litterära eller vetenskapliga området. Detta oavsett i vilken form eller på vilket sätt som verket 

har kommit till uttryck.76 

I 1 § URL stadgas det att ”Den som har skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har 

upphovsrätt till verket oavsett om det är 

1. skönlitterär eller beskrivande framställning i skrift eller tal, 

2. datorprogram, 

3. musikaliskt eller sceniskt verk, 

4. filmverk, 

5. fotografiskt verk eller något annat alster av bildkonst, 

6. alster av byggnadskonst eller brukskonst, eller 

7. verk som har kommit till uttryck på något annat sätt.” 

 

Denna lista över skyddade verk är inte stängd utan även andra verk som kommit till uttryck på 

annat sätt ska omfattas.77  

                                                           
73 Bernitz, Ulf m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, uppl 13, Jure, Stockholm, 2013, s.35. 
74 Agell, Anders m.fl., Civilrätt, uppl 23, Liber, Malmö, 2014, s. 198. 
75 Bernitz, Ulf m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, uppl 13, Jure, Stockholm, 2013, s.34. 
76 Bernkonventionen art 2.1. 
77 Bernitz, Ulf m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, uppl 13, Jure, Stockholm, 2013, s.51. 
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För att skydd enligt 1 § URL ska erhållas krävs det dock att det är fråga om ett verk som 

skapats. Uttrycket ”skapats” ska inte tolkas restriktivt då man ansett att kreativa verk ofta 

hämtar inspiration ifrån och bygger vidare på tidigare verk inom samma område.78 För att 

avgöra vad som utgör ett verk brukar man ofta hänvisa till begreppet verkshöjd. Detta begrepp 

innebär att alstret måste ha en viss individuell särprägel och vara i någon mån unikt.79 Det 

finns i den praktiska tillämpningen av begreppet ingen tydlig definition av hur stor skillnaden 

måste vara från andra liknande verk för att verkshöjd ska uppnås utan detta får avgöras i varje 

enskilt fall. Någon omfattande praxis gällande verkshöjd ifrån högsta instans finns inte80 men 

det kan nämnas att HD till exempel fastslagit att en melodi i en populärmusikalisk 

komposition som utgjort ett upprepat och avgränsat inslag har uppfyllt verkshöjden och 

åtnjutit upphovsrätt.81  

Kravet på individuell särprägel, det så kallade originalitetskriteriet har prövats av EU-

domstolen i målet C-5/08 Infopaq International A/S mot Danske Dagbladets Forening (nedan 

Infopaq-målet).82  

Domstolen slog där fast att förutsättningen för originalitet enligt originalitetskriteriet är att 

verket kan anses utgöra ett uttryck för upphovsmannens egna intellektuella skapelse.83 

Beträffande artikel 2 i Infosoc-direktivet slog domstolen även fast att originalitetskriteriet som 

anges i datorprogramsdirektivet84, databasdirektivet85 och skyddsdirektivet86 ska tolkas brett 

och tillämpas även för andra verkskategorier än de som omfattas i dessa direktiv.87 

Värt att nämna på området är att även enkla och i viss mån banala alster kan uppnå verkshöjd 

och därigenom upphovsrättsligt skydd. Detta kan belysas genom ett rättsfall där HD bedömde 

                                                           
78 Se Olsson & Rosén, Upphovsrättslagstiftningen: En kommentar (20 jan. 2014, Zeteo), kommentaren till 1 kap. 
1 §. 
79 Ibid. 
80 Bernitz, Ulf m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, uppl 13, Jure, Stockholm, 2013, s.58. 
81 NJA 2002 s. 178. 
82 Domstolens dom av den 16 juli 2009 i mål C-5/08 Infopaq International, Rättsfallssamling 2009 s. I-6569 
(Infopaq). 
83 Infopaq-målet p. 35-37. 
84 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/24/EG av den 23 april 2009 om rättsligt skydd för 
datorprogram. 
85 Europaparlamentets och rådets direktiv 96/9/EG av den 11 mars 1996 om rättsligt skydd för databaser. 
86 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/116/EG av den 12 december 2006 om skyddstiden för 
upphovsrätt och vissa närstående rättigheter. 
87 Axhamn, Johan, EU-domstolen tolkar originalitetskriteriet och inskränkningen till förmån för vissa tillfälliga 
former av mångfaldigande, NIR: Nordiskt immateriellt rättsskydd, nr 4, 2011, s. 340. 
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att de teckningar som avbildats på en plastpåse med en karta över Gotland uppnådde 

verkshöjd.88 

Det bör alltså kunna fastslås att filmer och musik som läggs upp för streaming i de allra flesta 

fall är att anse som upphovsrättsskyddade verk. 

 

4.3 Ensamrätten 

Nedan följer en redogörelse för hur ensamrätten har utformats i de aktuella bestämmelserna 

på internationell, EU-rättslig- och nationell nivå. 

WIPO-fördragen fastslår en ensamrätt för upphovsmannen att råda över sitt verk samt att 

kunna tillåta eller förbjuda överföring av detta till allmänheten.89 Denna ensamrätt innebär att 

det endast är upphovsmannen till ett verk som har rätt att publicera detta på internet. Ett 

uppladdande av en film för streaming utan upphovsmannens tillåtelse torde alltså utifrån detta 

perspektiv anses illegalt enligt WCT-fördraget. Det råder dock oklarhet huruvida sådana 

temporära filer som skapas då någon tittar på material genom streaming ingår i 

upphovsmannens ensamrätt till sitt verk i WCT-fördraget.90 Detta kommer att beröras vidare 

nedan. 

Någon ensamrätt gällande temporära filer, bland annat för sådana som skapas vid streaming, 

kan inte fastställas i WCT-fördraget. Detta då delegationerna vid WIPOs diplomatiska 

konferens år 1996 inte kunde enas huruvida en sådan omfattning av upphovsmännens 

ensamrätt skulle tillförsäkras i WCT-fördraget. Parterna författade till slut ett gemensamt 

uttalande som löd ”Rätten till mångfaldigande enligt artikel 9 i Bernkonventionen och de i 

den artikeln angivna medgivna undantagen äger full tillämpning också i den digitala 

omgivningen, särskilt med avseende på utnyttjande av verk i digital form. Lagring av ett 

skyddat verk i digital form i ett elektroniskt medium ska förstås så att det utgör ett 

mångfaldigande enligt artikel 9 i Bernkonventionen.” 

I uttalandet klargjordes inte vad som ska anses ingå i begreppet lagring och därför inte heller 

huruvida temporära filer skulle anses ingå i ensamrätten. Detta eftersom begreppet lagring 

antingen kan tolkas innefatta endast permanent lagring eller även sådan lagring som är av 

                                                           
88 NJA 1990 s.499. 
89 WCT-fördraget art 8. 
90 Axhamn, Johan, Tillfälliga framställningar av exemplar och rättsligt skydd för åtkomstspärrar i digital miljö, 

ingår i Utblick och inblick : Vänbok till Claes Sandgren (red. Madell), Iustus förlag, Uppsala, 2011. s. 16. 
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tillfällig och övergående karaktär. Den oklara utformningen av det gemensamma uttalandet 

kan nog ses som en möjligen medveten kompromiss mellan parterna. EU:s åsikt i frågan var 

dock tydlig och de valde senare vid Infosoc-direktivets införande att i linje med sin tidigare 

inställning i frågan införa en tämligen bred ensamrätt där även temporära former av 

mångfaldiganden ansågs ingå om än med vissa inskränkningar.91 

Frågan blir då om ensamrätten bör ges en sådan omfattning eller inte. Delegationerna som 

motsatte sig vid konferensen år 1996 ansåg att en sådan omfattning av ensamrätten kunde 

tänkas leda till en allt för långt gången upphovsrättslig ägandekontroll för upphovsmännen 

och att det inte heller kunde fastslås att temporära filer var att anse som upphovsrättsligt 

relevanta enligt artikel 9 i Bernkonventionen. EU-delegationen vid konferensen delade inte 

denna uppfattning.92  

Genom att inkludera tillfälliga kopior i ensamrätten ämnade gemenskapslagstiftaren att skapa 

en balans mellan rättighetshavarnas intresse av att erhålla ersättning för sina verk när dessa 

exploateras i ny teknik och att samtidigt inte inkludera ren användning eller tekniskt 

nödvändiga former av mångfaldiganden, så som att endast se eller lyssna på ett verk, i 

upphovsmännens ensamrätt till sina verk.93 Man kan vid dagens rättsläge beträffande 

streaming ställa sig frågande till om en sådan balans verkligen uppnåtts genom att inkludera 

tillfälliga kopior i ensamrätten. Det kan snarare tvärtom hävdas att balansen mellan intressena 

rubbats då rättighetshavarna vid streaming till viss del hindras från att erhålla ersättning på 

grund av ensamrätten och dess inskränkningar. 

Som bekant är dock Sverige bundet av gemenskapsrätten och där torde inte något 

exkluderande av tillfälliga kopior från rättighetshavarnas ensamrätt kunna ses som trolig inom 

den närmaste tiden. Detta då det var just EU som var den största pådrivaren gällande en 

inkludering av tillfälliga kopior i ensamrätten ifrån början vilket de senare ytterligare 

manifesterat i Infosoc-direktivet och i rättspraxis på området.94 

                                                           
91 Axhamn, Johan, EU-domstolen tolkar originalitetskriteriet och inskränkningen till förmån för vissa tillfälliga 
former av mångfaldigande, NIR: Nordiskt immateriellt rättsskydd, nr 4, 2011, s. 352. 
92 Fiscor, Mihály, The law of copyright and the Internet: the 1996 WIPO Treaties, their interpretation and 
implementation, Oxford University press, Oxford UK, 2002, avsnitt C1.55 och Ricketson, Sam, Ginsburg, Jane, 
International copyright and neighbouring rights: the Berne convention and beyond, Oxford University Press, 
Oxford UK, 2006, avsnitt 11.69-11.75. 
93 Axhamn, Johan, EU-domstolen tolkar originalitetskriteriet och inskränkningen till förmån för vissa tillfälliga 
former av mångfaldigande, NIR: Nordiskt immateriellt rättsskydd, nr 4, 2011, s. 352. 
94 Lewinski, Silke von, International Copyright Law and Policy, Oxford University, Oxford UK, 2008, avsnitt 
17.52-17.55 och Ricketson, Sam, Ginsburg, Jane, International copyright and neighbouring rights: the Berne 
convention and beyond, Oxford University Press, Oxford UK, 2006, avsnitt 11.69-11.75. 
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Infosoc-direktivet uppställer tre olika ensamrätter som ska tillkomma upphovsmannen till ett 

verk. Den första ensamrätten rör rätten till mångfaldigande. Vilket innebär att 

rättighetshavaren ska ha en ensamrätt att kunna tillåta eller förbjuda sådan direkt eller indirekt 

och tillfälligt eller permanent mångfaldigande av det intellektuellt skapade objektet i fråga. 

Detta ska gälla oavsett genom vilken metod eller form mångfaldigandet sker i och oavsett om 

det kan bedömas som ett helt eller ett delvist mångfaldigande.95 Ensamrätten tillkommer både 

upphovsmän och närstående rättighetshavare.96 

Att ensamrätten gäller oavsett genom vilken metod eller form mångfaldigandet sker i betyder 

att den innefattar såväl analogt som digitalt mångfaldigande. Det spelar alltså ingen roll om 

originalverket var i analogt eller digitalt format.97  

Att inte endast hela utan även delvisa mångfaldiganden utgör ett mångfaldigande i direktivets 

mening innebär att även små delar av ett verk så som ett klipp från en film eller ett stycke från 

en låt innefattas.98 Detta har belysts i ett rättsfall från Bryssels Court of Appeal där Google 

tvingats dra tillbaka de delar av nyhetsrapportering som de använt i sina tjänster som 

härstammat från motpartens journalistiska verksamhet.99 

Ensamrätten till mångfaldigande gäller oavsett hur flyktigt eller irrelevant mångfaldigandet än 

må vara ur ett ekonomiskt eller ett funktionellt perspektiv.100  

 I EU-domstolens dom över de förenade målen C-403/08 och C-429/08 mellan Football 

Association Premier League Ltd m.fl. mot QC Leisure m.fl. Samt mellan Karen Murphy och 

Media Protection Services Ltd101 (nedan Premier League-målet) berördes sådana flyktiga 

fragment som uppkommer i en satellitdekoders minne och på en tv-skärm men som sedan 

omedelbart raderas och ersätts av följande fragment.102 

                                                           
95 Infosoc-direktivet art 2. 
96 Prop. 2004/05:110 upphovsrätten i informationssamhället - genomförande av direktiv 2001/29/EG m.m. s. 
45. 
97 Stamatoudi, Irini, Torremans, Paul, EU copyright law: a commentary, Edward Elgar Publishing, Cheltenham 
UK, 2014, avsnitt 11.06. 
98 A.a. avsnitt 11.12. 
99 Se Philipe, Laurent, Computer law & Security review 27, 2011, s. 542-545 och domen från Brussels court of 
appeal i Belgian association of newspaper editors v. google av den 5 maj 2011. 
100 Walter, Michel, Lewinski, Silke von, European copyright law: a commentary, Oxford University Press, Oxford 
UK, 2010, avsnitt 11.2.17. 
101 Domstolens dom av den 4 oktober 2011 i Football Association Premier League Ltd and Others v QC Leisure 
and Others (C-403/08) and Karen Murphy v Media Protection Services Ltd (C-429/08). 
102 Premier League-målet p. 153. 
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Domstolen ansåg att sådana delvisa mångfaldiganden som de flyktiga fragmenten utgör ska 

bedömas så som mångfaldiganden så länge de innehåller element som ger uttryck för 

upphovsmannens egna intellektuella skapelse.103 

Att ensamrätten även alltså kan anses innefatta tillfälliga mångfaldiganden blir speciellt 

intressant för tekniken med streaming där som tidigare berörts inget permanent sparande eller 

mångfaldigande av verket sker utan endast ett tillfälligt mångfaldigande i datorns arbetsminne 

som sedan raderas.104 Infosoc-direktivets bestämmelser måste anses utfästa att sådana 

temporära filer som skapas vid streaming utgör ett tillfälligt mångfaldigande av verket i 

fråga.105 Att dessa temporära filer också ingår i upphovsmannens ensamrätt är dock inte lika 

självklart vilket ska beröras närmare nedan under del 4.4. 

Den andra ensamrätten i Infosoc-direktivet är rätten till överföring av verk till allmänheten. 

Upphovsmannen ges här en rätt att tillåta eller förbjuda varje överföring till allmänheten av 

dennes verk. Detta gäller vare sig överföringen sker på trådbunden eller trådlös väg. Detta 

inbegripet att verken görs tillgängliga för allmänheten på ett sådant sätt att enskilda kan få 

tillgång till verken vid en tidpunkt eller från en plats som de själva väljer.106  

Den tredje ensamrätten ger upphovsmannen rätt att tillåta eller förbjuda all slags spridning av 

sitt verk till allmänheten. Detta gäller vare sig det är fråga om spridning genom försäljning 

eller att verket sprids på något annat sätt. Spridningsrätten gäller förutom originalversionen av 

verket även kopior av detta.107 

Enligt 2 § URL stadgas det att ”Upphovsrätt innefattar, med de inskränkningar som föreskrivs 

i det följande, uteslutande rätt att förfoga över verket genom att framställa exemplar av det 

och genom att göra det tillgängligt för allmänheten, i ursprungligt eller ändrat skick, i 

översättning eller bearbetning, i annan litteratur- eller konstart eller i annan teknik.” 

                                                           
103 Premier League-målet p. 159. 
104 Europa kommissionens studie 2014, s.72, 
http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/studies/141219-study_en.pdf (hämtad 2016-01-03) 
105 Walter, Michel, Lewinski, Silke von, European copyright law: a commentary, Oxford University Press, Oxford 
UK, 2010, avsnitt 11.2.6. 
106 Infosoc-direktivet art 3.1 
107 Infosoc-direktivet art 4. 
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Här fastslås alltså i svensk rätt den ensamrätt som upphovsmannen har att framställa 

exemplar. Således implementeras den ensamrätt som redogjorts för ovan gällande Infosoc-

direktivet i svensk rätt.108 

Rätten att ”förfoga” över verket i 2 § URL innebär att en annan person inte får sprida eller 

skapa ett nytt exemplar av en upphovsmans verk. Alltså är det fråga om en så kallad 

mångfaldiganderätt.109 

Med ”allmänheten” menas en sådan krets som inte är helt sluten. Det har i praxis ifrån HD 

fastslagits att det i princip ska vara fråga om en öppen möjlighet att för var och en att ta del av 

verket.110 Detta påverkas dock inte av förekomsten av en inbjudan eller medlemsavgift om 

dessa krav i realiteten kan uppfyllas av var och en som vill.111 Vilket även har fastslagits i 

praxis ifrån HD.112 

I 2 § 2 st. URL definieras vad som menas med ett mångfaldigande eller en framställning av 

exemplar. Det stadgas att ”Framställningen av exemplar innefattar varje direkt eller indirekt 

samt tillfällig eller permanent framställning av exemplar av verket, oavsett i vilken form eller 

med vilken metod den sker och oavsett om den sker helt eller delvis.” 

Vid Infosoc-direktivets införlivande i svensk rätt har det klargjorts att begreppet 

”framställning av exemplar” är mycket vidsträckt och gäller både direkta och indirekta 

framställningar.113 

Det kan alltså konstateras att sådana tillfälliga kopior som skapas vid streaming är att anse 

som framställning av exemplar och därmed ett mångfaldigande. 

2 § 3 st. URL definierar vad som utgör ett tillgängliggörande för allmänheten och i det tredje 

styckets första punkt definieras särskilt när verket ska anses ha överförts till allmänheten. Här 

stadgas att ”Detta sker när verket på trådbunden eller trådlös väg görs tillgängligt för 

allmänheten från en annan plats än den där allmänheten kan ta del av verket. Överföring till 

                                                           
108 Se Olsson & Rosén, Upphovsrättslagstiftningen: En kommentar (20 jan. 2014, Zeteo), kommentaren till 1 
kap. 2 §. 
109 Bernitz, Ulf m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, uppl 13, Jure, Stockholm, 2013, s.71. 
110 NJA 1980 s.123. 
111 Prop. 2004/05:110 upphovsrätten i informationssamhället - genomförande av direktiv 2001/29/EG m.m. s. 
57. 
112 NJA 1988 s. 715. 
113 Se Olsson & Rosén, Upphovsrättslagstiftningen: En kommentar (20 jan. 2014, Zeteo), kommentaren till 1 
kap. 2 §. 
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allmänheten innefattar överföring som sker på ett sådant sätt att enskilda kan få tillgång till 

verket från en plats och vid en tidpunkt som de själva väljer” 

Här anses alltså överföringen ha skett till allmänheten då verket ”görs tillgängligt”. Det är 

alltså oväsentligt huruvida någon tagit del av själva verket eller inte utan fokus läggs istället 

på huruvida verket har gjorts tillgängligt på ett sådant sätt att allmänheten kan ta del av verket 

i fråga.114 

Då ett verk läggs ut på en webbsida anses det alltså ha tillgängliggjorts på internet och då 

även för allmänheten varför ett sådant tillgängliggörande omfattas av den första punktens 

bestämmelser. Att ladda upp ett verk och göra detta tillgängligt för streaming utan 

upphovsmannens tillåtelse inkräktar alltså på upphovsmannens ensamrätt på ett olagligt 

sätt.115 Således kan det konstateras att det är olagligt att lägga upp ett upphovsrättsligt skyddat 

verk för streaming på internet. 

Att verk anses kunna göras tillgängliga både på trådbunden och trådlös väg fastslår att 

överföringsbegreppet är teknikneutralt och att det inte spelar någon roll om överföringen sker 

med hjälp av analog eller digital teknik. Begreppet är utformat för att även omfatta framtida 

tekniska former för överföring.116 

I 2 § 4 st. URL stadgas även att ”Med överföring till allmänheten och offentligt framförande 

jämställs överföringar och framföranden som i förvärvsverksamhet anordnas till eller inför 

en större sluten krets.” 

Enligt det sista stycket kan alltså kravet på att det ska vara fråga om en överföring till 

allmänheten i vissa fall utsträckas till att under vissa omständigheter även gälla en sluten 

krets.117  

Ensamrätten till upphovsrättsliga verk motiveras ofta med att verket är ett uttryck för 

upphovsmannens personlighet.118 Ensamrätten sägs även sporra det kreativa skapandet genom 

att bygga upp upphovsmännens motivation då de ekonomiska rättigheterna och därigenom 

möjligheterna beträffande verket tillförsäkras. Detta genom att utomstående investeringar som 

                                                           
114 Olsson, Henry, Copyright: svensk och internationell upphovsrätt, uppl 7, Norstedts juridik, Stockholm, 2006, 
s. 114 ff. 
115 Se Olsson & Rosén, Upphovsrättslagstiftningen: En kommentar (20 jan. 2014, Zeteo), kommentaren till 1 
kap. 2 §. 
116 Ibid. 
117 Ibid. 
118 Bernitz, Ulf m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, uppl 13, Jure, Stockholm, 2013, s. 35. 
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ofta är absolut nödvändiga för att verket ska kunna skapas säkras ett vinstutbyte. Att genom 

ensamrätten underbygga upphovsrätten anses även motverka kulturell likriktning och 

följsamhet och istället motivera nytänkande bland skapare av konstnärliga och litterära verk. 

Nämnas bör att det även finns argument och röster mot upphovsrätten och ensamrätten som är 

tillförsäkrad i upphovsrättslagen. Dessa aktörer önskar en ökad tillgänglighet och i vissa fall 

fri tillgång, framför allt på internet.119 En aktör som är kritisk till hur upphovsrättslagen och 

ensamrätten ser ut idag är till exempel Piratpartiet. Dessa arbetar aktivt för en reformering av 

immaterialrätten för att användarnas intressen ska värderas högre.120 

 

4.4 Inskränkning av ensamrätten 

I de aktuella bestämmelserna finns det ett flertal undantag och inskränkningar till den 

fastslagna ensamrätten till upphovsrättsliga verk.  

Här kommer det som tidigare nämnts huvudsakligen att fokuseras på inskränkningen gällande 

framställningar av vissa tillfälliga exemplar. Detta då denna är av störst relevans för 

streaming. 

Denna inskränkning stadgades först i artikel 5.1 Infosoc-direktivet som sedan har 

implementerats i svensk rätt genom 11 a § URL.  

De tillfälliga former av mångfaldiganden eller kopiering som ska undantas enligt 

inskränkningen är de som är flyktiga eller utgör ett inkluderande av underordnad betydelse 

och som utgör en integrerad och väsentlig del i en teknisk process och vars enda syfte är att 

möjliggöra antingen en överföring i ett nät mellan tredje parter via en mellanhand eller en 

laglig användning av ett verk eller annat alster som inte har någon självständig ekonomisk 

betydelse.121  

Det kan redan här fastslås att själva uppladdningen av ett verk för streaming inte kan 

inskränkas från upphovsmannens ensamrätt och således utgör upphovsrättsintrång och är 

olagligt. Detta då verket läggs upp i permanent och inte tillfällig form på webbsidan och dess 

                                                           
119 A.a. s. 36. 
120 Piratpartiet, partiprogram, 
http://www.piratpartiet.se/politik/partiprogram/11-moderniserad-immaterialratt/ (hämtad 2016-01-03). 
121 Prop. 2004/05:110 upphovsrätten i informationssamhället - genomförande av direktiv 2001/29/EG m.m. s. 
46. 
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server.122 I svensk rättspraxis har det fastslagits att en endast tillfällig och ytterst kortvarig 

uppladdning av en film utan berörda rättighetsinnehavares tillstånd är att anse som en illegal 

överföring till allmänheten.123 

Artikel 5 Infosoc-direktivet innehåller även ett flertal andra inskränkningar till ensamrätten. 

Artikeln är dock endast bindande för unionens medlemsstater i sin första punkt gällande 

inskränkningar av den i artikel 2 fastslagna ensamrätten till tillfälliga former av 

mångfaldiganden.124 Sådana tillfälliga former av mångfaldigande måste alltså av 

medlemsstaterna undantas från rätten till framställning av exemplar.125 Det har dock 

diskuterats ett införande av fler sådana obligatoriska inskränkningar för medlemsstaterna.126 

Resterande inskränkningar i artikel 5 är alltså av så kallad fakultativ karaktär 

Medlemsstaterna är fria att införa eller att inte införa de ytterligare inskränkningar som listas i 

de andra punktera i artikel 5. Noteras bör även att medlemsstaterna inte har möjlighet att 

införa sådana inskränkningar som inte listas i artikel 5.127 

Inskränkningarna i artikel 5 Infosoc-direktivet och kap 2 URL grundas i att ensamrätten har 

ansetts innefatta ett allt för utvidgat skydd under vissa omständigheter.128 Inskränkningarna 

leder dock till stora rättsverkningar som därför naturligen är under fortsatt diskussion och 

enligt många aktörer krävs ytterligare klargöranden beträffande dessa i framtiden.129 

Innan kriterierna för inskränkningen i art 5.1 Infosoc-direktivet och 11 a § URL gällande 

framställningar av vissa tillfälliga exemplar ska gås igenom ska här redogöras för den 

fakultativa inskränkningen i den så kallade trestegsregeln. Detta då denna haft stor inverkan 

på EU-rätt och dess praxisavgöranden. 

 

                                                           
122 Europa kommissionens studie 2014, s. 72, 
http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/studies/141219-study_en.pdf (hämtad 2016-01-03) 
123 Svea hovrätts dom av den 19 december 2012 i mål nr B 4376-12. 
124 Prop. 2004/05:110 upphovsrätten i informationssamhället - genomförande av direktiv 2001/29/EG m.m. s. 
46. 
125 Walter, Michel, Lewinski, Silke von, European copyright law: a commentary, Oxford University Press, Oxford 
UK, 2010, avsnitt 11.5.8. 
126 Stamatoudi, Irini, Torremans, Paul, EU copyright law: a commentary, Edward Elgar Publishing, Cheltenham 
UK, 2014, avsnitt 11.95. 
127 Ds 2007:29, s. 36.  
128 Walter, Michel, Lewinski, Silke von, European copyright law: a commentary, Oxford University Press, Oxford 
UK, 2010, avsnitt 11.2.18. 
129 Ibid. 
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4.4.1 Trestegsregeln 

Den så kallade trestegsregeln kom först till uttryck i Bernkonventionen.130 Detta är en viktig 

principiell regel på upphovsrättsområdet som fastslår att sådana inskränkningar som uppställs 

i artikel 5 Infosoc-direktivet endast ska tillämpas i vissa särskilda fall som inte strider mot det 

normala utnyttjandet av ett verk eller annat alster och inte heller oskäligt inkräktar på 

rättsinnehavarens legitima intressen.131 Trestegsregeln fungerar alltså som en sorts 

inskränkning eller ett undantag för de inskränkningar som ställts upp gällande 

upphovsmannens ensamrätt.132 

Trestegsregeln kommer till uttryck i artikel 5.5 Infosoc-direktivet. Enligt det första kriteriet i 

trestegsregeln får en inskränkning i ensamrätten endast tillämpas i vissa särskilda fall. Detta 

innebär huvudsakligen att inskränkningen i fråga ska vara tydligt definierad och inte allt för 

generellt hållen. Detta för att tillförsäkra rättssäkerhet. Kriteriet om vissa särskilda fall torde 

alltså inte handla om att inskränkningen måste ha ett särskilt beaktansvärt syfte även om det 

gäller viss oklarhet gällande detta.133  

Det andra kriteriet i trestegsregeln fastslår att inskränkningar i ensamrätten endast ska 

tillämpas om de inte strider mot det normala utnyttjandet av verket eller alstret. Kriteriets 

grundläggande betydelse är att inskränkningen i fråga inte får konkurrera eller stå i konflikt 

med upphovsmannens rätt att exploatera sitt verk ekonomiskt.134 

Det tredje kriteriet i trestegsregeln fastslår att en inskränkning i ensamrätten inte får inkräkta 

på rättighetsinnehavarens legitima intressen på ett oskäligt sätt. Här avses utöver det andra 

kriteriets ekonomiska intressen även icke-ekonomiska sådana. Uttrycket oskäligt innebär att 

en proportionalitetsbedömning mellan nyttan av inskränkningen för allmänheten och skadan 

den åsamkar rättighetshavaren måste göras.135 

                                                           
130 Bernkonventionen art 9.2. 
131 Axhamn, Johan, EU-domstolen tolkar originalitetskriteriet och inskränkningen till förmån för vissa tillfälliga 
former av mångfaldigande, NIR: Nordiskt immateriellt rättsskydd, nr 4, 2011, s. 349. 
132 Axhamn, Johan, Exceptions, limitations and collective management of rights as vehicles for access to 
information, ingår i Access to information and knowledge: 21 st century challenges in intellectual property and 
knowledge governance (red. Beldiman), Edward Elgar Publishing, Cheltenham UK, 2013, s. 168. 
133 Ds 2007:29, s. 39. 
134 A.a. s. 40. 
135 A.a. s. 41-42. 
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Trestegsregeln fungerar sammanfattningsvis som en slags generalklausul vars syfte är att hålla 

en balans mellan upphovsmän, det allmänna och enskilda.136 

Artikel 5.5 Infosoc-direktivet med trestegsregeln införlivades dock aldrig i svensk rätt. Regeln 

användes istället endast som en tolkningsregel för lagstiftaren när denne skulle införa 

inskränkningar i upphovsrätten och de till upphovsrätten närstående rättigheterna. Som skäl 

för att trestegsregeln inte uttryckligen skulle införas i svensk rätt anfördes att denna var allt 

för allmänt och generellt hållen och därför inte kunde anses uppfylla svensk rätts 

grundläggande krav på förutsebarhet och restriktivitet. Man ansåg att en inskränkning som 

trestegsregeln borde vara så avgränsad och tydlig som möjligt.137 För förståelse för den 

svenska lagstiftarens resonemang kan det tilläggas att det hävdats att trestegsregeln aldrig 

varit ämnad som en sådan tröskel att användas för att fastställa om viss användning enbart bör 

tillåtas för upphovsrättsinnehavaren, utan snarare som en avsiktligt vagt utformad diplomatisk 

kompromiss.138 

 

4.4.2 Väsentlig och integrerad del i en teknisk process 

Upphovsmannens ensamrätt till framställningen har alltså tillförsäkras i artikel 2 Infosoc-

direktivet och 2 § URL. För att denna ska kunna inskränkas måste den enligt artikel 5 Infosoc-

direktivet och 11 a § URL till att börja med utgöra en väsentlig och integrerad del i en teknisk 

process. Detta innebär att framställningen i fråga ska vara nödvändig för att få en teknisk 

process att fungera eller i vart fall fungera mer effektivt. Det kan här till exempel handla om 

sådana tillfälliga kopior som uppkommer i servrar på internet när verk överförs där eller 

sådana tillfälliga kopior som uppkommer i datorers arbetsminnen i samband med webbläsning 

på internet eller vid ett annat digitalt användande av ett verk.139  

I Premier League-målet, gällande tillfälliga mångfaldigande i en satellitdekoders minne och 

på en tv-skärm vid mottagande av en sändning konstaterade EU-domstolen att sådana 

kortvariga mångfaldiganden som sker i en satellitdekoder och på en tv-skärm är nödvändiga 

                                                           
136 A.a. s. 37. 
137 A.a. s. 38. 
138 Koelman, Kamiel, Fixing the three step test, European Intellectual Property Review, Vol. 28, 2006, s. 407. 
139 Prop. 2004/05:110 upphovsrätten i informationssamhället - genomförande av direktiv 2001/29/EG m.m. s. 
381. 
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för att dessa ska fungera korrekt. För användarna ansågs alltså dessa mångfaldiganden 

möjliggöra att de kunde motta sändningarna i fråga över huvud taget.140 

I Premier League-målet poängteras även att artikel 5.1 Infosoc-direktivet är ämnad att 

möjliggöra och säkerställa nya teknologiers utveckling och funktion. Detta samtidigt som 

artikeln ska upprätthålla balansen mellan rättighetshavarnas rätt till sina verk och användarnas 

motstående intressen.141 

I mål C-360/13 mellan Public Relations Consultants Association Ltd och Newspaper 

Licensing Agency Ltd m.fl.142 (nedan Meltwater-målet) gällande sådana skärmkopior och 

cachekopior som uppkommer vid webbläsning konstaterade domstolen gällande det aktuella 

kriteriet att skärmkopior och cachekopior skapas och raderas genom den tekniska process som 

används för att besöka webbplatser. Dessa kunde därför konstateras ha genererats i denna 

tekniska process i sin helhet. Det saknade enligt domstolen betydelse att processen som leder 

till det tillfälliga mångfaldigandet sätts igång eller avslutas av användaren. De aktuella 

kopiorna kunde alltså anses utgöra en integrerad del av den aktuella tekniska processen.143 

Beträffande kravet på att mångfaldigandet ska vara nödvändigt för att den tekniska processen 

ska fungera korrekt och på ett effektivt sätt konstaterade domstolen att den aktuella tekniska 

processen att besöka en webbplats visserligen skulle fungera utan de tillfälliga cachekopiorna 

men att denna skulle fungera betydligt mindre effektivt och inte på ett korrekt sätt. Domstolen 

i målet konstaterade vidare att internet inte skulle klara av dagens massiva volymer av 

internettrafik utan dessa kopior.144  

Beträffande skärmkopiorna fastslog domstolen att sådana kopior krävs för att tekniken för 

visning av webbplatser på datorer över huvud taget ska kunna fungera. Cachekopiorna och 

skärmkopiorna ansågs således utgöra en väsentlig del av den tekniska processen vid 

webbläsning.145  

Vid streaming är slutkopian det sista steget för överföringen och denna bör ses som en 

integrerad och väsentlig del av den tekniska processen vid streaming.146 Webbläsningen och 

                                                           
140 Premier League-målet p. 170. 
141 Premier League-målet p. 164. 
142 Domstolens dom av den 5 juni 2014 i mål C-360/13.  
143 Meltwater-målet p. 29-33. 
144 Meltwater-målet p. 34-35. 
145 Meltwater-målet p. 36-38.  
146 Europa kommissionens studie 2014, s.73,    
http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/studies/141219-study_en.pdf (hämtad 2016-01-03). 
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uppspelningen av verket ifråga skulle inte vara möjlig eller skulle i vart fall fungera på ett 

betydligt mindre effektivt sätt utan de tillfälliga kopiorna. Alltså bör de temporära filer som 

skapas vid streaming kunna anses som en väsentlig och integrerad del i den tekniska process 

som används vid webbläsningen och uppspelningen av verket i fråga. Således torde detta 

inskränkningskriterium vara uppfyllt. 

 

4.4.3 Flyktig eller underordnad betydelse i den tekniska processen  

De exemplar som framställs måste dessutom vara flyktiga eller ha underordnad betydelse i 

den tekniska processen. Vilket främst innefattar sådana kopior som uppkommer utan 

påverkan från varken nätverksoperatörer eller användaren. Dock torde även sådana tillfälliga 

kopior där det i förväg varit möjligt att justera hur länge kopian i fråga ska existera omfattas 

av inskränkningen. Vad som omfattas är till exempel så kallade cachekopior vars funktion är 

att effektivisera överföringen i ett nätverk.147 Att en kopia är temporär innebär att den finns 

kvar i datorns minne endast då den tas emot och används. Vid streaming raderas i regel den 

tillfälliga kopian utan mänsklig inverkan så fort dess funktion att möjliggöra slutförandet av 

streaming-processen upphört.148  

I Infopaq-målet tolkade EU-domstolen begreppet flyktigt i artikel 5.1 Infosoc-direktivet. Till 

att börja med konstaterade domstolen att artikel 5.1 ska tolkas restriktivt då det är fråga om en 

inskränkning av en allmän princip och huvudregel gällande en upphovsmans ensamrätt till sitt 

verk enligt artikel 2 Infosoc-direktivet.149 Domstolen grundade denna tolkning i att artikel 5.1 

ska tolkas i ljuset av trestegsregeln i artikel 5.5 Infosoc-direktivet som redogjorts för ovan.150 

Vidare fastslog domstolen att artikel 5.1 ska tolkas med bakgrund i upphovsmannens 

rättssäkerhet beträffande skyddet för dennes verk.151 

Domstolen ansåg därför att begreppet flyktigt måste tolkas restriktivt vilket innebar att ett 

”flyktigt mångfaldigande” inte fick gå utöver vad som är nödvändigt för den tekniska process 

som det syftar att möjliggöra och ska utgöra en integrerad och väsentlig del av.152 Vidare 

                                                           
147 Prop. 2004/05:110 upphovsrätten i informationssamhället - genomförande av direktiv 2001/29/EG m.m. s. 
381. 
148 Europa kommissionens studie 2014, s. 72-73.   
http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/studies/141219-study_en.pdf (hämtad 2016-01-03). 
149 Infopaq-målet, p. 56-57. 
150 Infopaq-målet, p. 58. 
151 Infopaq-målet, p. 59. 
152 Infopaq-målet, p. 61. 
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fastslog domstolen att bevarandet och raderandet utifrån detta rättssäkerhetsperspektiv inte 

fick vara beroende av något ”skönsmässigt mänskligt ingripande”. Detta eftersom det annars 

inte skulle kunna fastställas om de berörda mångfaldigandet verkligen raderades när detta inte 

längre fyllde sin funktion för genomförandet av den tekniska processen.153 

Enligt domstolen kunde ett mångfaldigande endast anses som flyktigt om det bara existerat 

under den tid som behövts för att den aktuella tekniska processen ska fungera väl. Denna 

process måste även vara automatiserad på så sätt att det mångfaldigade exemplaret raderas per 

automatik. Alltså utan mänskligt ingripande och så snart exemplaret inte längre fyller någon 

funktion beträffande genomförandet av den tekniska processen.154 Som exempel på sådana 

tillfälliga mångfaldiganden som både skapas och raderas automatiskt tar domstolen upp 

webbläsning och cachelagring.155  

Infopaq-målet och domstolens tolkning av gällande rätt kan anses ligga tydligt i linje med 

Infosoc-direktivets syften och principer.156 I målet anges direktivet syfta till att i grunden 

förenhetliga upphovsmannens ekonomiska rättigheter inom unionen.157 Detta görs tydligt i 

Infopaq-målet där det kan hävdas att domstolen sätter upphovsmännens och 

rättighetshavarnas intressen och rättssäkerhet före användarna.158  

En sådan bedömning i linje med upphovsmännens och rättighetsinnehavarnas intressen som är 

förenlig med Infosoc-direktivets syften och principer kan ifrån vissa synsätt anses nödvändig 

och nyttig i det moderna klimatet.159 Detta då upphovsrätten och inblandade balansinstrument 

så som trestegsregeln idag till viss del ifrågasätts och kan vara föremål för bristfälliga 

omtolkningar.160 

Ifrån ett motsatt synsätt kan en sådan bedömningsgrund dock anses leda till 

tillämpningssvårigheter och praktiskt svårhanterliga överväganden då en enskild bedömning i 

                                                           
153 Infopaq-målet, p. 62. 
154 Infopaq-målet, p. 64. 
155 Infopaq-målet, p. 63. 
156 Axhamn, Johan, EU-domstolen tolkar originalitetskriteriet och inskränkningen till förmån för vissa tillfälliga 
former av mångfaldigande, NIR: Nordiskt immateriellt rättsskydd, nr 4, 2011, s. 351. 
157 Rosén, Jan, EU-domstolens och svensk rättspraxis, SvJT, 2013, s.545. 
158 Axhamn, Johan, EU-domstolen tolkar originalitetskriteriet och inskränkningen till förmån för vissa tillfälliga 
former av mångfaldigande, NIR: Nordiskt immateriellt rättsskydd, nr 4, 2011, s. 353. 
159 Ibid. 
160 Geiger, Christophe, Griffiths, Jonathan, Hilty, Reto, Towards a balanced interpretation of the “three-step 
test” in copyright law, European Intellectual Property Review, 2008, s. 489 ff. 
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varje fall måste göras. Detta eftersom inskränkningen är så pass svårtolkad och inte tydligt 

inskränker ensamrätten för vissa mångfaldigande som anses tekniskt nödvändiga.161 

I Meltwater-målet fastslogs senare även att sådana skärmkopior och cachekopior som 

uppkommer vid webbläsning är att anse som tillfälliga. Detta då skärmkopiorna som skapats 

raderas så snart användaren lämnar webbplatsen i fråga och cachekopiorna per automatik 

ersätts med annat innehåll efter en viss tidsperiod. En sådan tidsperiods längd varierar 

beroende på cachens kapacitet och hur ofta användaren använder internet.162  

Även i Meltwater-målet fastslogs det av domstolen att skärmkopior och cachekopior är att 

anse som flyktiga om deras livslängd är begränsade endast till vad som krävs för att processen 

ifråga ska fungera väl. Processen i fråga ska vara automatiserad på ett sådant sätt att 

mångfaldigandet raderas per automatik och utan mänskligt ingripande så fort mångfaldigandet 

inte längre fyller sin funktion att möjliggöra processen.163 

Sådan automatisk radering får dock föregås av ett mänskligt ingripande i syfte att avsluta 

användningen av den tekniska processen. Inskränkningen tillämpas även om den tekniska 

processen påbörjas eller avslutas manuellt.164 Domstolen fastslog därmed att i vart fall 

skärmkopiorna var att anse som flyktiga.165 

Till skillnad från skärmkopiorna raderas inte cachekopiorna då användaren avslutar den 

tekniska process som används för att besöka den aktuella webbplatsen. Dessa kopior sparas 

nämligen för det fall att användaren återvänder till webbplatsen vid ett senare tillfälle. Det är 

således tveksamt om dessa kopior kan anses som flyktiga varför domstolen istället använde 

sig av det alternativa villkoret att inkluderandet ska utgöra ett inkluderande av underordnad 

betydelse.166  

Domstolen fastslog gällande detta kriterium att ett mångfaldigande som inte har någon 

självständig existens eller något självständigt syfte i förhållande till den tekniska process det 

ingår i kan anses som ett inkluderande av underordnad betydelse.167 

                                                           
161 Axhamn, Johan, EU-domstolen tolkar originalitetskriteriet och inskränkningen till förmån för vissa tillfälliga 
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Domstolen konstaterade vidare att syftet med skapandet och användandet av sådana 

cachekopior i alla delar bestäms inom ramen för den tekniska processen i fråga. Det 

konstaterades även att processen vid besök av webbsidor fungerar även utan cachekopiorna 

dock med följden att processen fungerar på ett mindre effektivt sätt. Domstolen erinrar även 

om att användaren inte kan skapa cachekopior utanför den aktuella tekniska processen. Med 

grund i detta bedömde domstolen att cachekopiorna inte kunde anses ha någon självständig 

existens eller självständigt syfte i förhållande till den i målet aktuella tekniska processen. 

Cachekopiorna kunde således enligt domstolen anses vara av sådan underordnad betydelse att 

de kunde uppfylla detta inskränkningskriterium.168  

Med ledning i redogörelsen ovan bör de temporära filer som uppkommer vid streaming kunna 

anses som flyktiga då de i regel raderas utan mänsklig inverkan så fort dess funktion att 

möjliggöra slutförandet av streaming-processen upphört. I de fall då de temporära filerna som 

skapas vid streaming är att bedöma som cachefiler torde även dessa uppfylla kriteriet. Detta 

då de inte bör anses ha någon självständig existens eller självständigt syfte i förhållande till 

den tekniska processen och därför kan anses vara av underordnad betydelse för processen i 

fråga.  

 

4.4.4 Ingen självständig ekonomisk betydelse 

En ytterligare förutsättning för inskränkning av ensamrätten är att exemplaret som framställts 

inte får ha någon självständig ekonomisk betydelse. En cachekopia som finns kvar i en 

nätverksserver trots att den permanenta ursprungskopian tagits bort från internet är ett 

exempel på ett fall där en tillfällig kopia kan få sådan självständig ekonomisk betydelse.169  

I Premier League-målet gällande tillfälliga mångfaldigande i en satellitdekoders minne och på 

en tv-skärm vid mottagande av en sändning berörde EU-domstolen kriteriet närmare. 

Domstolen konstaterade där att mångfaldigandena i det aktuella fallet var av ekonomisk 

betydelse. Detta då dessa mångfaldiganden möjliggör tillgång till skyddade verk som har ett 

ekonomiskt värde.170 Kriteriet ställer dock även upp krav på att sådan ekonomisk betydelse 

ska vara självständig för att den inte ska kunna inskränkas från ensamrätten till 

                                                           
168 Meltwater-målet p. 49-50. 
169 Prop. 2004/05:110 upphovsrätten i informationssamhället - genomförande av direktiv 2001/29/EG m.m. s. 
381. 
170 Premier League-målet p. 174. 
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mångfaldigande. Vilket anses som en viktig formulering för att artikeln ska nå sitt ändamål. I 

det aktuella målet får självständighetskravet betydelse på så sätt att det krävs att den 

ekonomiska betydelsen av mottagandet går utöver den ekonomiska nyttan av att enbart ta 

emot sändningen som innehåller skyddade verk.171 

De tillfälliga mångfaldiganden som sker i satellitdekoders minne och på en tv-skärm ansågs 

av domstolen utgöra en oskiljaktig och osjälvständig del av processen för att kunna ta emot 

sändningarna. Det poängterades även att användarna som fått tillgång till de skyddade verken 

härigenom inte på något sätt har kunnat påverka dessa. De aktuella tillfälliga 

mångfaldigandena ansågs därför inte ha någon självständig ekonomisk betydelse.172 

Vid streaming används kopian som skapas endast för att kunna se eller höra materialet. Detta 

torde innebära att kopian ifråga inte kan anses ha någon självständig ekonomisk betydelse.173 

Med ledning i redogörelsen ovan bör alltså de tillfälliga mångfaldigandena i de temporära 

filerna som skapas vid streaming inte anses ha någon självständig ekonomisk betydelse. Detta 

då de temporära filerna vid streaming endast används av användaren för att se eller höra 

materialet och själva mångfaldigandet endast utgör en oskiljaktig och osjälvständig del av 

processen ifråga.  

 

4.4.5 Syfte att möjliggöra överföring i ett nät eller laglig användning 

Det uppställs alltså även krav på syftet för exemplarframställningen. Antingen ska syftet för 

exemplarframställningen vara att möjliggöra överföring i ett nät mellan tredje parter via en 

mellanhand. Med detta menas sådan tillfällig exemplarframställning som används av en 

nätverksoperatör vid till exempel förmedlingen av e-post. Om exemplarframställningen inte 

syftar till detta ska det istället vara fråga om ett syfte att möjliggöra en laglig användning av 

materialet. Laglig användning är sådan användning som sker med tillstånd från 

upphovsmannen eller rättsinnehavaren.174 Laglig användning kan även anses utgöra sådan 

användning som inte är olaglig i övrigt enligt lagen.175  

                                                           
171 Premier League-målet p. 175. 
172 Premier League-målet p. 176-178. 
173 Europa kommissionens studie 2014, s.73,    
http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/studies/141219-study_en.pdf (hämtad 2016-01-03). 
174 Prop. 2004/05:110 upphovsrätten i informationssamhället - genomförande av direktiv 2001/29/EG m.m. s. 
381. 
175 Ibid. 
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I Premier League-målet fastslog EU-domstolen, gällande tillfälliga mångfaldiganden i en 

satellitdekoders minne och på en tv-skärm vid mottagande av en sändning, att endast att ta 

emot sändningar och visa dem i en privat krets inte underkastas några restriktioner utifrån 

unionens regler. En sådan mottagning är således laglig varför mångfaldiganden måste anses 

ha till sitt enda syfte att möjliggöra en sådan laglig användning som avses i artikel 5.1 i 

Infosoc-direktivet.176 

Inom ämnet streaming är det då viktigt att påpeka att det inte enligt upphovsrättslagen är 

olagligt att tillgodogöra sig ett verk genom att endast titta eller lyssna på verket i fråga. Detta 

eftersom ett sådant tillgodogörande, trots att det kan innebära framställning av digitala 

tillfälliga exemplar, inte anses vara en upphovsrättsligt relevant åtgärd. Detta gäller även då 

användaren tittar eller lyssnar på sådana verk som lagts upp på internet olovligen utan 

upphovsmannens samtycke och alltså är olagliga. Detta förutsätter att användaren inte 

vidtager några åtgärder för att spara ner verket eller på något sätt tillgängliggör verket för 

allmänheten.177  

Från bland annat Svenska Antipiratbyrån (nu Rättighetsalliansen)178 har det anförts att 

inskränkningen enligt 11 a § URL endast ska omfatta sådana tillfälliga kopior som har en 

laglig förlaga. Detta skulle innebära att streaming av verk som publicerats olovligen skulle 

vara olaglig då de tillfälliga kopior som där skapas inte skulle kunna inskränkas enligt 11 a § 

URL. Lagstiftaren ansåg dock i förarbetena till upphovsrättslagen att detta inte skulle vara 

förenligt med artikel 5.1 Infosoc-direktivet och att ett krav på lovlig förlaga skulle motverka 

syftet med bestämmelsen som är att möjliggöra överföringar i ett nät mellan tredje parter via 

en mellanhand och att möjliggöra webbläsning.179 

I dansk rätt ställs det idag upp ett sådant krav på lovlig förlaga180 och det har i en 

interpellation i Sveriges riksdag nyligen ställts krav på att även Sverige ska uppställa ett 

sådant krav.181  

                                                           
176 Premier League-målet p. 171-173. 
177 Prop. 2004/05:110 upphovsrätten i informationssamhället - genomförande av direktiv 2001/29/EG m.m. s. 
95. 
178 Rättighetsalliansen, Om, 
http://www.rattighetsalliansen.se/om (hämtad 2016-01-03). 
179 Prop. 2004/05:110 upphovsrätten i informationssamhället - genomförande av direktiv 2001/29/EG m.m. s. 
95. 
180 Ds 2007:29, s.33. 
181 Interpellation 2015/16:162 Lagförslag vid rundabordssamtal om piratkopiering. 
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I mål C-435/12 mellan ACI Adam BV m.fl. och Stichting de Thuiskopie m.fl.182 (nedan ACI 

Adam-målet) berörde EU-domstolen frågan om kravet på laglig förlaga vid inskränkning av 

ensamrätten. Målet ifråga gällde inskränkningen av ensamrätten för privatkopiering men 

avgörandet och resonemanget för detta borde möjligen även kunna appliceras på frågan om 

inskränkningen av ensamrätten för tillfälliga kopior.183 Domstolen konstaterade i målet att 

inskränkningarna av ensamrätten inte fick tolkas så att upphovsmännen utöver den specifika 

inskränkningen ska anses behöva tolerera intrång i sina rättigheter.184 Domstolen ansåg att det 

följer av Infosoc-direktivet att främjande och spridning av kultur och syftet med detta inte får 

nås genom att ett strikt skydd av rättigheter offras eller genom att olovlig spridning av 

efterbildade verk tolereras.185 Domstolen fastslog att en sådan nationell lagstiftning som inte 

gör någon skillnad mellan lagliga och olagliga källor inte kan godtas.186 Domstolen ansåg att 

om sådana olagliga källor skulle vara tillåtna för kopiorna så skulle detta uppmuntra 

omsättningen av otillåtna kopior av verk och därigenom minska försäljningen och andra 

lagliga transaktioner av de skyddande verken. Det normala utnyttjande av verken skulle 

därigenom kunna anses bli lidande.187 Domstolens slutsats i målet blev att det måste 

uppställas krav på laglig förlaga för att ensamrätten till privata kopior ska kunna 

inskränkas.188 Ett liknande resonemang skulle kunna appliceras gällande tillfälliga kopior. 

Mot en applicering av resonemanget och slutsatsen från ACI Adam-målet på tillfälliga kopior 

talar dock dels det faktum att målet rör privatkopiering och dels givetvis även det ovan 

återgivna i upphovsrättslagens förarbeten. Utöver detta har justitiedepartementet dessutom 

tolkat rättsläget i sitt informationsmaterial utefter förarbetenas linje.189 Rättsläget kan således 

anses oklart. I synnerhet ifrån ett svenskt perspektiv då inskränkningen av ensamrätten i 11 a 

§ URL aldrig prövats i svensk domstol.190 Tills rättsläget klargörs ytterligare bör det dock 

kunna fastslås att det i svensk rätt idag inte ställs något krav på laglig förlaga vid 

inskränkningen av ensamrätten för tillfälliga mångfaldiganden. 

                                                           
182 Domstolen dom av den 10 april 2014 i mål C-435/12. 
183 Pontén, Henrik, Tillfälliga kopior – juridik i baklås, NIR: Nordiskt immateriellt rättsskydd, nr 5, 2015, s. 579. 
184 ACI Adam-målet p. 31. 
185 ACI Adam-målet p.36. 
186 ACI Adam-målet p.37. 
187 ACI Adam-målet p.39. 
188 ACI Adam-målet p.41. 
189 Justitiedepartementet, Att kunna leva på sitt skapande, 2005, 
http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2008/09/att-kunna-leva-pa-sitt-skapande/ (hämtad 2016-01-
03). 
190 Pontén, Henrik, Tillfälliga kopior – juridik i baklås, NIR: Nordiskt immateriellt rättsskydd, nr 5, 2015, s. 576. 
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Att med hjälp av streaming endast titta eller lyssna på ett verk som lagts ut på internet 

olovligen utgör alltså inte någon upphovsrättsligt relevant åtgärd och är inte heller att anse 

som olagligt. De tillfälliga mångfaldiganden som sker i och med att temporära filer skapas vid 

streaming bör således anses uppfylla även detta kriterium då de bör anses syfta till att 

möjliggöra laglig användning. 

 

4.4.6 Slutsats 

Sammanfattningsvis kan enskilda internetanvändares streaming av material som lagts ut på 

internet utan rättighetsinnehavarnas samtycke alltså inte anses utgöra ett upphovsrättsintrång 

och kan därför inte heller anses som olaglig.  

Att endast titta eller lyssna på ett verk kan inte anses utgöra någon upphovsrättsligt relevant 

åtgärd och kan därför inte anses som ett olagligt upphovsrättsintrång. De tillfälliga 

mångfaldiganden som sker genom att temporära filer uppkommer vid streaming kan inte 

anses utgöra upphovsrättsintrång och kan därför inte heller anses som olagliga. Detta eftersom 

sådana temporära filer, trots att de ingår i upphovsmannens ensamrätt, inskränks från denna 

ensamrätt till verket. Inskränkningen är möjlig då de temporära filerna kan anses utgöra en 

väsentlig och integrerad del i en teknisk process, vara flyktiga eller i vart fall underordnade i 

den tekniska processen, inte ha någon självständig ekonomisk betydelse samt ha ett syfte att 

möjliggöra laglig användning då något krav på laglig förlaga inte ställs upp. 

Däremot kan uppladdning av material för streaming på en webbsida och dess server inte 

inskränkas från ensamrätten och är såldes att anse som ett olagligt upphovsrättsintrång. 
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5. Sanktioner 

 

5.1 Aktuella sanktioner 

Vilka sanktioner blir då tillämpliga för att stävja de eventuella upphovsrättsintrång som kan 

ske via streaming? Här kommer fokus främst att ligga på förbud och förelägganden. Detta då 

dessa bör ses som de ultimata sanktionerna då det är med hjälp av dem ett olovligt 

användande av det upphovsrättsskyddade materialet helt kan förbjudas eller förläggas att 

upphöra. Ett sådant fokus torde även stämma väl överens med uppsatsens syfte att utreda 

gällande rätt beträffande streaming då det främst är dessa sanktioner som blir aktuella i 

samband med streaming-tekniken. 

I Infosoc-direktivet har medlemsstaterna i EU förpliktats att se till att det finns lämpliga 

sanktioner och möjligheter att vidta rättsliga åtgärder mot de som begår upphovsrättsliga 

intrång. Medlemsstaterna ska även vidta alla de åtgärder som krävs för att säkerställa att dessa 

sanktioner tillämpas. Sanktionerna i fråga ska vara effektiva, proportionerliga och 

avskräckande.191 

I svensk rätt har det i 53 § URL fastslagits att upphovsrättsintrång kan leda till straffansvar 

och påföljd om fängelse och böter.192 

Då ett sådant upphovsrättsintrång har begåtts kan rättighetsinnehavaren begära att fortsatt 

intrång ska förbjudas vid vite enligt 53 b § URL. Ett intrång måste alltså ha skett innan ett 

förbud och vitesföreläggande kan meddelas.193  

Vitesförbud kan meddelas på yrkande av upphovsmannen, dennes rättsinnehavare eller av de 

som fått upplåten rätt att utnyttja verket i fråga. Genom 2005 års lagändringar i 

upphovsrättslagen har dessutom de som medverkar till ett upphovsrättsintrång gjorts till 

möjliga mål för vitesförbud.194  

                                                           
191 Infosoc-direktivet art 8. 
192 Prop. 2004/05:110 upphovsrätten i informationssamhället - genomförande av direktiv 2001/29/EG m.m. s. 
333. 
193 Ibid. 
194 Se Olsson & Rosén, Upphovsrättslagstiftningen: En kommentar (20 jan. 2014, Zeteo), kommentaren till 7 
kap. 53 b §. 
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Åtgärden som domstolen har att vidta är att meddela ett förbud för intrångsgöraren att 

fortsätta med den åtgärd som yrkandet avser. Yrkandet måste således specificera den åtgärd 

som förbudet avser och vari det påstådda intrånget består. Vitesförbudet behöver dock inte 

som vid straffsanktioner eller skadeståndsyrkanden styrkas med något uppsåt eller oaktsamhet 

hos den som begått intrånget. Någon bevisning över skadeverkningarna av intrånget behöver 

heller inte föras. Den enda relevanta frågan för domstolen att ta ställning till blir huruvida det 

föreligger ett upphovsrättsligt intrång i objektiv mening.195 

Själva syftet med ett vitesförbud torde vara att snabbt få slut på det aktuella upphovsrättsliga 

intrånget. Vitesförbud kan därför även beslutas interimistiskt.196 Vilket innebär att det kan 

beslutas att gälla tills vidare i avvaktan på vidare utredning och beslut. Den kärande måste för 

att så ska kunna ske dock kunna visa sannolika skäl för att ett upphovsrättsligt intrång är för 

handen. Dessutom måste det skäligen kunna befaras att svaranden förringar värdet av den 

aktuella upphovsrätten genom att fortsätta med sin åtgärd. Detta torde dock inte vara särskilt 

svårt att fastställa då de flesta upphovsrättsliga intrång anses förringa värdet av upphovsrätten 

för det verk som berörs.197 

Det kan även tilläggas att det i praxis ifrån HD har fastslagits att ett interimistiskt vitesförbud 

endast kan beslutas om käranden redan har väckt talan om ett slutgiltigt vitesförbud.198 

För att utreda om upphovsrättsintrång har skett kan rättighetshavaren begära en så kallad 

intrångsundersökning enligt 56 a § URL. För att en sådan begäran ska kunna bifallas måste 

det skäligen kunna antas att ett intrång eller en överträdelse enligt 53 § URL har begåtts. 

Bestämmelsen är även tillämplig på sådana handlingar som innebär medverkan, försök eller 

förberedelse.199 

I det andra stycket i 56 a § URL fastslås det även att en proportionalitetsprövning behöver 

göras för att en intrångsundersökning ska kunna bifallas. Skälen för åtgärden måste anses 

uppväga den olägenhet som åtgärden innebär för den drabbade. 

                                                           
195 Se Olsson & Rosén, Upphovsrättslagstiftningen: En kommentar (20 jan. 2014, Zeteo), kommentaren till 7 
kap. 53 b §. 
196 Prop. 2004/05:110 upphovsrätten i informationssamhället - genomförande av direktiv 2001/29/EG m.m. s. 
333. 
197 Se Olsson & Rosén, Upphovsrättslagstiftningen: En kommentar (20 jan. 2014, Zeteo), kommentaren till 7 
kap. 53 b §. 
198 NJA 2000 s. 435 II. 
199 Se Olsson & Rosén, Upphovsrättslagstiftningen: En kommentar (20 jan. 2014, Zeteo), kommentaren till 7 
kap. 56 a §. 
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Vid misstanke om upphovsrättsintrång finns även enligt 53 c § URL möjlighet till det politiskt 

kontroversiella informationsföreläggandet med vilket en rättighetsinnehavare kan begära ut 

uppgifter från till exempel en internetleverantör om vem som begått ett upphovsrättsligt 

intrång. Möjligheten till detta grundas i användarnas allt större möjligheter att agera anonymt 

vid ett upphovsrättsligt intrång genom internets utveckling. Möjligheten till 

informationsföreläggande har varit omstritt och vida politiskt diskuterat då detta ansetts ha 

stora effekter på användarens rätt till privatliv.200 Även i EU-rättspraxis har det fastslagits att 

sådana informationskrav kan ställas på internetleverantörer så länge det inte kan anses strida 

mot andra fundamentala rättigheter eller principer som uppställts.201 

Enligt 53 d § URL så ska en sådan proportionalitetsbedömning som görs vid 

intrångsundersökning även göras vid informationsföreläggande. 

Vitesförbud, intrångsundersökning och informationsföreläggande är även tillämpliga i fråga 

om de till upphovsrätten närstående rättigheterna enligt 57 § URL.202 

Ett upphovsrättsligt intrång kan även leda till skadeståndsskyldighet enligt 54 § URL. Skälig 

ersättning ska då betalas för utnyttjandet i fråga. Bestämmelsen gäller även vid sådant intrång 

som sker i god tro. Om intrånget sker uppsåtligen eller av oaktsamhet har 

rättighetsinnehavaren dessutom rätt till ytterligare ersättning för den skada som intrånget 

medfört. Det kan då vara fråga om skadestånd beträffande till exempel lidande eller annat 

förfång.203 

 

5.2 Sanktioner riktade mot förmedlarna 

Som tidigare konstaterats finns det en tredje aktuell aktör förutom de som gör material 

tillgängligt för streaming och de som tittar eller lyssnar på materialet, nämligen de som 

förmedlar materialet till användarna från den plats där materialet görs tillgängligt. Beträffande 

streaming blir det då främst fråga om internetleverantörer då materialet färdas i dessas nät när 

                                                           
200 Se Olsson & Rosén, Upphovsrättslagstiftningen: En kommentar (20 jan. 2014, Zeteo), kommentaren till 7 
kap. 53 c §. 
201 Domstolens dom av den 19 april 2012 i mål C-461/10 Bonnier audio AB and others v. Perfect 
Communication Sweden AB och Domstolens dom av den 28 januari 2008 i mål C-275/06 Promusicae vs 
Telefónica de Espána SAU. 
202 Prop. 2004/05:110 upphovsrätten i informationssamhället - genomförande av direktiv 2001/29/EG m.m. s. 
333. 
203 Se Olsson & Rosén, Upphovsrättslagstiftningen: En kommentar (20 jan. 2014, Zeteo), kommentaren till 7 
kap. 54 §. 
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det översänds från uppladdaren till användaren. I EU-domstolens mål C-314/12 UPC 

Telekabel Wien GmbH mot Constantin Film Verleich GmbH & Wega 

Filmproduktionsgesellschaft GmbH204 (nedan UPC-målet) fastslogs internetleverantörer 

utgöra sådana förmedlare eller mellanhänder.205 Detta då dessa genom att tillhandahålla 

internetuppkopplingen för upphovsrättsintrången enligt domstolen bör anses spela en 

avgörande roll i tillgängliggörandet av materialet för allmänheten och att deras tjänster därför 

används för upphovsrättsintrång.206 Enligt domstolen kunde Infosoc-direktivet inte anses 

uppställa något krav på att det måste finnas en kontraktuell relation mellan 

internetleverantören och den som gör själva upphovsrättsintrånget för att internetleverantören 

ska kunna anses som förmedlare av intrånget.207 

Frågan blir då vilka sanktioner som kan bli aktuella mot sådana förmedlare till ett 

upphovsrättsligt intrång. På senare tid har det debatterats huruvida internetleverantörer ska 

kunna föreläggas att blockera internetaccess till sådana webbsidor som tillhandahåller 

upphovsrättsskyddat material olovligen. Alltså till exempel sådana streaming-webbsidor som 

gör upphovsrättsskyddade verk tillgängliga olovligen. EU-domstolen har i UPC-målet 

fastslagit att sådana förelägganden inte strider mot de grundläggande rättigheter som 

tillförsäkras inom unionen.208 

I annan EU-rättspraxis har det dock fastslagits att en internetleverantör inte ska kunna tvingas 

till att övervaka all data som deras kunder använder för att på så sätt förhindra 

upphovsrättsintrång. Detta då en sådan reglering enligt domstolen inte kan anses som 

proportionell då denna skulle strida mot rätten att kunna bedriva verksamhet då 

internetleverantörerna skulle bli tvungna att installera dyr, permanent och komplicerad 

utrustning på deras egen bekostnad.209 Detta torde innebära att internetleverantören måste 

varnas och göras medveten om att denne tillhandahåller internetaccess som används för 

upphovsrättsintrång för att denne ska kunna vara tvungen att blockera internetaccessen till 

                                                           
204 Domstolens dom av den 27 mars 2014 i mål C-314/12. 
205 UPC-målet p. 32. 
206 UPC-målet p. 47-48. 
207 UPC-målet p. 44. 
208 UPC-målet p. 64. 
209 Domstolens dom av den 24 november 2011 i mål C-70/10 Scarlet Extended v. SABAM och Domstolens dom 
av den 16 februari 2012 i mål C-360/10 Netlog v. Sabam. 
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webbsidan i fråga. Det är alltså inte internetleverantörens ansvar att undersöka vad den 

internetaccess som de tillhandahåller används till.210 

Även på nationell nivå i Sverige är frågan om möjligheten till sådana förelägganden 

högaktuell idag. Stockholms tingsrätt meddelande den 27 november 2015 dom i ett mål där en 

mängd aktörer från de kreativa branscherna hade krävt att domstolen skulle vitesförlägga 

internetleverantören Bredbandsbolaget att blockera ”The Pirate Bay” och den nu nedlagda 

streaming-webbsidan Swefilmer.com. Tingsrätten ansåg dock att Bredbandsbolaget inte 

kunde vitesföreläggas på detta sätt då de inte kunde anses ha medverkat till de aktuella 

upphovsrättsintrången.211  

En förmedlare kan alltså inte tvingas blockera streaming-webbsidor i nuläget enligt svensk 

rätt. Det har dock framkommit att tingsrättens dom kommer att överklagas och frågan är 

således inte avslutad ännu.212 

Vid en jämförelse av rättsläget i andra nationella rättssystem så kan det tilläggas att 

internetleverantörer kan tvingas att blockera webbsidor som tillgängliggör 

upphovsrättsskyddat material olovligen i till exempel Spanien.213 Frågan blir då om Sverige 

kommer att följa detta exempel eller inte. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
210 Stamatoudi, Irini, Torremans, Paul, EU copyright law: a commentary, Edward Elgar Publishing, Cheltenham 
UK, 2014, avsnitt 15.127. 
211 Stockholms tingsrätts dom av den 27 november 2015 i mål nr T 15142-14. 
212 Campanello, Simon m.fl., Klart: Ingen blockering av The Pirate Bay, IDG, publicerad 2015-11-27, 
http://www.idg.se/2.1085/1.643828/pirate-bay-blockering (hämtad 2016-01-03). 
213 Stamatoudi, Irini, Torremans, Paul, EU copyright law: a commentary, Edward Elgar Publishing, Cheltenham 
UK, 2014, avsnitt 15.127. 
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6. Slutanalys av rättsläget och hur detta bör utvecklas 

 

6.1 Inledning 

Den snabba teknologiska utvecklingen med internets allt mer ökande framfart och genomslag 

har lett till utvidgade möjligheter för spridning av information, media och konst i alla dess 

former. Genom det sammanbindande och öppna nätverk som internet utgör har spridning och 

kommunicering av dessa objekt blivit allt lättare. I detta nätverk kan dess användare idag på 

ett enkelt sätt överföra allt ifrån texter och bilder till musik och filmer. Detta leder både till 

möjligheter och utmaningar, inte minst för de kreativa branscherna. De har som aldrig förr nu 

möjlighet att nå ut med sina kreativa verk och exploatera dessa men samtidigt utmanas de i 

sin kamp för att förhindra ett icke auktoriserat utnyttjande av verken i fråga. 

Lagstiftarens svåra uppgift blir i sammanhanget att skapa ett system där frihet för användaren 

och säkerhet för rättighetsinnehavaren går hand i hand. En nyckel till att lyckas med detta är 

att följa med och utreda den snabba teknologiska utvecklingen kontinuerligt för att på så sätt 

förstå denna och dess föränderliga natur. Lagstiftarens uppgift är inte att stå i vägen för den 

teknologiska utvecklingen för att skydda upphovsrätten till varje pris utan snarare syftar 

dennes uppgift till att anpassa rätten till den teknologiska utvecklingen och reglera den utefter 

dagens digitala samhälle. Det handlar därför om att hitta en fungerande balans mellan de olika 

intressen som berörs.  

Den svåra balansgången för lagstiftaren blir att reglera området på ett sätt som inte hindrar 

den teknologiska utvecklingen men samtidigt uppmuntrar skapandet genom att säkerställa 

rätten till exploatering av det skapade. Genom att hitta en balans mellan dessa intressen kan 

nya affärsmodeller utvecklas samtidigt som kreativitet och innovation främjas. Jag ställer mig 

frågande till om en sådan balans i dagsläget kan anses föreligga beträffande streaming. 

 

6.2 Rättsläget beträffande streaming 

På det upphovsrättsliga området har det stora problemet innan streaming utgjorts av fildelning 

av upphovsrättskyddat material utan upphovsmännens tillåtelse. Detta problem har bekämpats 

av lagstiftaren på ett tämligen utförligt sätt genom att förbjuda såväl tillgängliggörande och 

exemplarframställning av verk som skett utan rättighetsinnehavarens tillåtelse. Beträffande 
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illegal fildelning har alltså tillgängliggörande och exemplarframställning endast tillåtits 

beträffande verk med en laglig förlaga. 

Den stora skillnaden mellan fildelning och streaming är att användaren vid fildelning 

permanent sparar en fil innehållande verket i fråga medan det vid streaming endast sker ett 

tillfälligt mångfaldigande av verket och själva utnyttjandet av verket endast sker genom den 

normala användningen av en webbsida som hittats med hjälp av en webbläsare. Användarens 

utnyttjande av verket vid streaming bör kunna ses som likvärdigt med det utnyttjande som 

sker vid fildelning. Användaren kan i båda fall ta del av verket till fullo.  

Till skillnad från fildelning är det idag endast själva tillgängliggörandet av verket genom 

uppladdning av detta för streaming som torde kunna sägas vara olagligt. Beträffande 

exemplarframställning av verket råder det viss oklarhet på rättsområdet. Sådana 

exemplarframställningar som uppstår hos användarna vid streaming torde dock idag inte 

kunna anses som olagliga enligt gällande rätt. Det tycks idag alltså inte vara möjligt att hindra 

sådana olovliga nyttjanden av verk som sker via streaming. Detta beror till stor del på att 

streaming möjliggörs genom webbläsning och de temporära filer som där uppstår.  

Webbläsning och skapande av sådana temporära filer har av den svenska lagstiftaren på ett 

relativt tydligt sätt i förarbetena till upphovsrättslagen ansetts kunna inskränkas från 

upphovsmannens ensamrätt till exemplarframställning enligt 11 a § URL och gör det därför 

lagligt för användaren att ta del av de upphovsrättsliga verk som utan rättighetshavarnas 

tillåtelse gjorts tillgängliga via streaming.  

 

6.3 Utvecklingen på området 

Under senare år har en vid samstämmighet om att immaterialrätten och dess direktiv behöver 

en uppdatering och modernisering etablerats. Detta främst på grund av inkonsekvensen 

mellan de aktuella reglerna på området.214 

Det har därför på EU-nivå resonerats mycket om att införa en så kallad ”European Copyright 

Code” som skulle innehålla en omfattande kodifiering av de olika EU-direktiven beträffande 

upphovsrätt. EU-kommissionen har uttryckt att en sådan kod skulle hjälpa till att klargöra 

                                                           
214 Walter, Michel, Lewinski, Silke von, European copyright law: a commentary, Oxford University Press, Oxford 
UK, 2010, avsnitt 16.0.129. 
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relationen mellan de exklusiva rättigheterna och de inskränkningar som finns till dessa.215 Ett 

sådant klargörande torde då även kunna beröra det idag oklara rättsläget kring streaming. 

När en ”European Copyright Code” skulle kunna realiseras är svårt att säga men behovet av 

en sådan börjar få allt mer uppmärksamhet i den akademiska världen och är i nuläget under 

utveckling.216 

Om sådana bindande standarder inte lyckas införas på det EU-rättsliga området väntas 

rättsutvecklingen i framtiden istället ske allt mer genom så kallade ”soft law-lösningar” och 

bilaterala avtal.217  

Som tidigare redogjorts för är det nu under prövning huruvida olovlig streaming kan 

bekämpas genom att tvinga internetleverantörer att blockera webbsidor som tillgängliggör 

detta. Stockholms tingsrätt bedömde att så inte var fallet. Domen kommer dock troligen 

överklagas och beviljas prövningstillstånd. Det återstår då att se hur övriga instanser bedömer 

frågan och om olovlig streaming av upphovsrättsskyddat material kan förhindras på detta sätt 

i framtiden. 

I en komparativ utblick kan det konstateras att flera olika system och metoder för att stävja 

intrång i upphovsrättsskyddade verk används av olika stater. Som tidigare redogjorts för har 

Spanien ett system med blockering av webbsidor som begår intrång. I Frankrike har man till 

viss del använt sig av ett system där man blockerar användares internetaccess vid begångna 

intrång. Även ett system med obligatoriska licenser för att kunna ladda ner vilket material 

som helst från internet mot en årlig avgift har diskuterats men ansetts problematiskt och svårt 

att genomföra på ett välfungerande sätt.218 Utöver detta har som tidigare nämnts ett krav på 

laglig förlaga vid inskränkning av upphovsmannens ensamrätt till tillfälliga kopior ställts upp 

i Danmark.  

Mitt förslag till anpassning av rätten som ska presenteras nedan skulle inte vara av lika 

brådskande och nödvändig karaktär om även filmbranschen kunde hitta ett fungerande 

streaming-alternativ likt Spotify för musikbranschen.  

                                                           
215 Stamatoudi, Irini, Torremans, Paul, EU copyright law: a commentary, Edward Elgar Publishing, Cheltenham 
UK, 2014, avsnitt 11.94. 
216 Walter, Michel, Lewinski, Silke von, European copyright law: a commentary, Oxford University Press, Oxford 
UK, 2010, avsnitt 16.0.148. 
217 Stamatoudi, Irini, Torremans, Paul, EU copyright law: a commentary, Edward Elgar Publishing, Cheltenham 
UK, 2014, avsnitt 15.279. 
218A.a. avsnitt 15.127. 
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Det kan dock tilläggas att Spotify anklagats för att inte ersätta skaparna av verken som de 

tillgängliggör tillräckligt. Ett sådant förfarande med låg ersättning för tillgängliggörande av 

verk torde dock vara ett mindre problem i musikbranschen än i filmbranschen. Detta då 

musiker förutom vid själva köpet och uppspelningen av deras musikaliska verk även tjänar 

betydande summor pengar på att framföra verken de skapat vid konsertframträdanden. Att 

musikers verk görs lättillgängliga för ett stort antal människor genom tjänster som Spotify kan 

alltså fungera som ett främjande av intresset för framtida konsertframträdanden med artisten i 

fråga. På grund av detta kan alltså förmodligen en lägre ersättning för streaming av verken 

accepteras. Förutom ”merchandise-produkter” runt storproduktioner torde det inte finnas 

några liknande framtida exploateringsmöjligheter gällande filmverk vilket gör det svårt att 

acceptera lägre ersättningsnivåer inom filmbranschen. Detta är troligen en starkt bidragande 

faktor till varför filmbranschen inte lyckats med att ta fram ett tillfredställande lagligt 

alternativ till olovlig streaming. 

Om filmbranschen skulle lyckas med den av allt att döma svåra uppgiften att ta fram ett 

sådant tillfredställande lagligt alternativ till olovlig streaming skulle inte olovlig streaming 

vara ett lika stort problem som i dagsläget. Problemet med olovlig streaming av filmverk 

skulle likt problemet med olovligt tillgängliggörande av musik troligen på så sätt kunna 

minskas avsevärt. 

 

6.4 De lege ferenda resonemang 

Nedan följer en redogörelse över hur jag anser att rättsområdet bör anpassas och förändras. 

Som redogjorts för tidigare är ett av kriterierna för inskränkningen av upphovsmannens 

ensamrätt till exemplarframställning enligt 11 a § URL att syftet med framställningen ska vara 

en laglig användning. I förarbetena till upphovsrättslagen har det fastslagits att sådan laglig 

användning inte är beroende av huruvida förlagan till exemplaret är lovlig eller inte. Detta 

endast med motiveringen att ett krav på en laglig förlaga inte skulle vara förenligt med 

Infosoc-direktivet. Ett sådant resonemang ställer jag mig frågade till då ett krav på en laglig 

förlaga varken utesluts i Infosoc-direktivet eller i EU-domstolens praxis på området. 

Som tidigare redogjorts för så har ett sådant krav på laglig förlaga uppställts beträffande 

privatkopior av upphovsrättsligt skyddat material. Då upphovsrättslagen och Infosoc-

direktivet ställer upp att syftet med de tillfälliga kopiorna måste vara laglig användning så 
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torde ett sådant krav på laglig förlaga som vid privatkopiering även kunna vara motiverat 

gällande tillfälliga kopior. 

Att på ett sådant sätt tolka in att förlagan måste vara laglig torde inte heller göra 

inskränkningen för tillfälliga exemplar överflödig då denna fortfarande kommer ha ett viktigt 

syfte att tillåta lagliga former av webbläsning. Ändringen skulle alltså endast riktas in på det 

direkt olovliga tillgodogörandet av rättighetsinnehavarens verk. Det torde inte anses troligt att 

den tekniska utvecklingen skulle påverkas negativt i en allt för stor skala av en sådan ändring 

som endast riktar in sig på just de specifika kopior som gjorts tillgängliga utan tillåtelse från 

rättighetshavaren. 

En sådan ändring skulle även innebära att EU-rättens så kallade trestegsregel efterföljdes på 

ett mer tillfredställande sätt då inskränkningen av ensamrätten skulle tillämpas mer restriktivt 

och större hänsyn skulle tas till inskränkningens ekonomiska verkningar för rättighetshavarna. 

Det kan idag hävdas att inskränkningen torde anses strida mot det andra kriteriet i 

trestegsregeln gällande det normala utnyttjandet av verket. Detta då rättighetsinnehavaren till 

verket till stor del hindras att exploatera detta ekonomiskt om inskränkningen och därigenom 

illegal streaming tillåts. Trestegsregeln kan alltså anses implicera att lovlig förlaga torde 

kunna krävas beträffande inskränkningen för tillfälliga kopior i upphovsmannens ensamrätt 

till sina verk. 

Mot en sådan ändring kan ställas att det kan bli svårt för användaren att avgöra vilket material 

på internet som har en laglig förlaga och vilket som inte har det. Detta är givetvis värt att 

beakta men enligt min åsikt torde man kunna förutsätta att användarna i dagens digitala 

samhälle är kapabla att göra sådana avgöranden på ett kvalificerat sätt. Här kan påpekas att 

användarna vid illegal fildelning anses kapabla till att göra sådana avgöranden vilket torde 

kunna förutsätta att sådana avgöranden torde kunna göras på ett fullgott sätt även vid 

streaming. Vid privatkopiering har lagstiftaren ställt upp ett krav på uppsåt eller grov 

oaktsamhet beträffande verk utan laglig förlaga. Det torde endast i undantagsfall finnas 

befogad anledning att tro att upphovsrättsliga verk har gjorts fritt tillgängliga på nätet med 

rättighetshavarnas tillåtelse, speciellt beträffande filmer. Ett liknande uppsåtskrav som vid 

privatkopiering torde därför även kunna fungera beträffande tillfälliga kopior. 

Med denna ändring skulle sådan streaming av verk som sker utan rättighetsinnehavarnas 

tillåtelse kunna motverkas effektivt. Ändringen skulle innebära att ett stort steg mot den 

efterfrågade balansen som saknas på området tas och att de kreativa branschernas fortlevnad 



56 
 

kan säkerställas. En tillförsäkran om säkerhet gällande kreativa verks nyttjande och 

därigenom exploateringsrätten till dessa torde leda till fler investeringar på området vilket i 

sin tur torde resultera i ökad innovation och mer kreativt skapande. En sådan utveckling torde 

även användarna gynnas av. 

Frågan om olovlig streaming är av betydande och brådskande karaktär. De kreativa 

branscherna håller idag andan i väntan på att lagstiftaren ska återställa den balans som 

streaming rubbat. 
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