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Abstract 

There is a relentless tug of war between digital copyright and technological advances 

harnessing the new internet era. Always attempting to catch up on the race is an 

inconsistent international legal system. However ambitious the EU’s Information 

Society Directive may have been, the outcome of its implementation is now ready for 

inspection.  

 Seeking to release the tension of the hypothetical rope between the dualistic 

antagonists this dissertation takes an even closer look at two concepts, ‘on-demand’ 

contra ‘broadcasting’, how they may be defined or perceived on an EU level in order to 

lastly examine their influence on digital rights clearance nationally.  

 Uncovering the hidden responsibility that is rights clearance sets the scene for 

every author and other rights holders recognising it being a crucial part in order to 

receive revenue from their creative endeavours. With unclear definitions from the EU 

these two concepts are set up to cause unpredictability in national courts acting directly 

against the ideas of a harmonised judicial union.  

 Based on the research made by the Institute for Information Laws, The Recasting 

of Copyright & Related Rights for the Knowledge Economy as well as the Study on the 

Implementation and Effect in Member States’ Laws of Directive 2001/29/EC on the 

Harmonisation of Certain Aspects of Copyright and Related Rights in the Information 

Society, the final concept in the form of ‘interactivity’ is explored. This dissertation acts 

upon the thesis that interactivity serves as a legal compass to differentiate between on-

demand and broadcasting use as well as what lies in between. Therefore aspects of 

near-on-demand use and linking measures are also examined. 
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1. Introduktion   

01001000 01100101 01111001 00100000 01111001 01101111 01110101 00100000 01110101 01110000 00100000 01101001 01101110 

00100000 01110100 01101000 01100101 00100000 01110011 01101011 01111001 00100000 01101100 01100101 01100001 01110010 

01101110 01101001 01101110 01100111 00100000 01110100 01101111 00100000 01100110 01101100 01111001 00100000 01110100 

01100101 01101100 01101100 00100000 01101101 01100101 00100000 01101000 01101111 01110111 00100000 01101000 01101001 

01100111 01101000 00100000 01000100 01101111 00100000 01111001 01101111 01110101 00100000 01110100 01101000 01101001 

01101110 01101011 00100000 01111001 01101111 01110101 00100000 01110111 01101001 01101100 01101100 00100000 01100111 

01101111 00100000 01100010 01100101 01100110 01101111 01110010 01100101 00100000 01111001 01101111 01110101 00100000 

01110011 01110100 01100001 01110010 01110100 00100000 01100110 01100001 01101100 01101100 01101001 01101110 01100111 
[Oasis] [Up in the Sky]  

Om relationen mellan digital upphovsrätt och elektroniska tjänster kan beskrivas som 

att vara i konstant rörelse, följer därefter en lika föränderlig internationell rättsordning. 

Som införandet av Information Society Directive (InfoSocdirektivet) år 2001 väl så 

intrikat lade grunden för hur upphovsrättsligt skydd på nätet skulle komma att ta form 

så småningom, blottas nu effekterna av dess inverkan.1  

 Media – den består av tidningen som läses till frukosten, morgonsoffan vilken 

syns på TV, plakaten på tågperrongen, musiken i radion och inläggen på sociala medier i 

mobilen. Som användare och konsument av medietjänster kan det uppfattas som en 

sömlös övergång mellan att en låt plockas upp på radion som kan avnjutas i bilen för att 

sedan spelas på t.ex. Spotify i hemmet. Senare dyker den upp i filmen som streamats 

från C More-appen och går i repris kvällen efter på C More-kanalen på TV. Inte 

differentieras det mellan satelliten som flyger högt uppe i skyn och kabeln som går längs 

marken, eller mellan vad som skickas via radio och det som kan klickas igång på 

stationens hemsida.  

 Det dolda ansvaret utgörs i rättighetsklareringen och där märks skillnaderna av 

med tydlighet. En låt som spelas på radio klareras annorlunda från när den spelas i en 

film eller på Apple Music. En film som visas på SVT kräver andra sorters avtal när den 

istället ska säljas via iTunes eller sändas på Viaplay. En åtskillnad måste därför göras 

mellan de olika verken, dess distributionssätt och under vilka omständigheter som 

mottagaren nyttjar dem. Det är hur åtskillnaden tar sin form som uppsatsen ska söka 

klarhet i. Även om denna problematik inte visas på ytan så lurar ett ofantligt 

klareringssystem undertill som, utan någon juridisk kompass, kan vara lätt att hamna 

vilse i. 

                                                             
1 Simon Stokes, Digital Copyright, 4 u., Hart Publishing, Oxford, 2014, s. 135. 
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1.1. Syfte och avgränsning 

Denna uppsats syftar till att göra skillnad på de olika typer av tillgängliggöranden av 

upphovsrättsliga verk som finns med en särskild inriktning på internet. En avgränsning 

är nödvändig för ett så ofantligt stort ämne varför gränsen dras vid överföring till 

allmänheten med fokus på hur begrepp som on-demand och broadcasting definieras på 

EU-nivå men inkluderar vad detta får för konsekvenser för rättighetsklareringen i 

Sverige. Därmed bortser uppsatsen från frågor som berör exemplarframställning, 

offentligt framförande, offentlig visning och spridning till allmänheten. Att denna texts 

brännpunkt vilar i on-demand- och broadcastingbegreppen, som är centrala för 

informationsdelningen på internet idag, bör inte vara kontroversiellt. Det är mer 

aktuellt än någonsin att ta sig an dessa frågor som hittills verkar ha sluppit förbi, om 

inte obemärkta så åtminstone, olösta. Utifrån dessa frågor vilka tar avstamp från artikel 

3 i InfoSocdirektivet ger sig denna uppsats i kast med uppgiften att finna ledning i 

aktuell praxis på området, som fungerar likt en juridisk vimpel, och markerar var den 

rättsliga vinden blåser våren år 2016.  

1.2. Material och metod 

En av de två huvudsakliga problemformuleringarna är hur begreppen on-demand och 

broadcasting definieras på EU-nivå varvid uppsatsen tillämpar en EU-rättslig metod. 

EU:s rättskällor delas upp i primär- och sekundärrätt varav den första bland annat 

utgörs av EU:s grundläggande fördrag och rättighetsstadgan medan den senare baseras 

på förordningar, direktiv och beslut.2 Det svenska medlemskapet i EU gör att Sverige 

förbundit sig att tolka och tillämpa gällande rätt i ljuset av EU-rätten.3 Svensk rätt på 

detta område bygger därför till stor del på direktiv som har antagits i EU varvid denna 

uppsats har ett särskilt fokus på, samt utgår från, InfoSocdirektivet som implementerats 

i upphovsrättslagen (URL). Utifrån artikel 3 InfoSocdirektivet, som med tiden blivit 

utsedd till att vara hänvisningspunkt för on-demandfenomenet, söker sig uppsatsen 

vidare genom annan EU-lagstiftning och letar efter andra definitioner som skiljer på just 

on-demand och broadcasting.   

 Självklart har också EU-praxis fått plats med hänsyn till texten i form av mål som 

                                                             
2 Ulf Bernitz och Anders Kjellgren, Europarättens grunder, 4 u., Norstedts Juridik, Vällingby, 2010, s. 28. 
3 Ds 2003:35 s. 73. 
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C-466/12 (Svensson), C-348/13 (BestWater) och C-279/13 (C More Entertainment). 

Dessa fall har intagit en betydande roll vad gäller överföring till allmänheten och vad 

det får anses innebära på internet genom användandet av länkar. Därmed formar de 

framtida nyttjanden som därutöver ger upphov till en hel del nya och uppfriskande 

rättsfall i form av mål C-160/15 (GS Media) samt Cour d’appel de Paris (pôle 5, ch. 1), 2 

février 2016 (Play Media). Ett antal tolkningsprinciper har utformats inför tolkning av 

EU-rätten men kan också användas för att söka lösningar då EU-domstolen ännu inte 

hunnit avgöra frågan.4 De tre centrala tolkningsprinciperna som finns att tillgå är 

lexikalisk, systematisk och teleologisk tolkning. Lexikalisk eller texttrogen tolkning 

innebär att tolkningen sker med utgångspunkt i bestämmelsens ordalydelse medan 

systematisk tolkning baseras på logiken i bestämmelsens utformning, dess kontext. 

Teleologisk, funktionell eller ändamålsenlig tolkning innebär at tolkningen sker med 

utgångspunkt i bestämmelsens syfte, funktion och önskade effekt. Det blir därför en 

blandning av de tre tolkningsmetoderna som kommer att användas i denna uppsats där 

en sökning i gällande rätt väger funna bestämmelsers ordalydelser och deras kontext 

men framförallt betonar syftet bakom lagbestämmelserna.  

 Till stor nytta för arbetet har Institute for Information Laws (IViR) arbeten The 

Recasting of Copyright & Related Rights for the Knowledge Economy och Study on the 

Implementation and Effect in Member States’ Laws of Directive 2001/29/EC on the 

Harmonisation of Certain Aspects of Copyright and Related Rights in the Information 

Society varit, båda ledda av professor Bernt Hugenholtz. De redogör för många av de 

idéer som denna uppsats har baserat sin tyngd på. Det går inte att nog understryka hur 

viktiga dessa har varit för uppstarten av detta arbete. Annan doktrin som är värd att 

nämna som har lyst upp upphovsrättsliga aspekter inom EU-rätten är Anette Kur och 

Thomas Dreiers European Intellectual Property Law samt Charlotte Waelde m.fl. 

Contemporary Intellectual Property.  

 För att urskilja hur EU-rätten har tolkats på nationell nivå, främst införandet av 

InfoSocdirektivet, används rättsdogmatiska inslag där de svenska rättskällorna haft 

betydelse för arbetet. 5 Det inbegriper behandlingen av lagtext, förarbeten, doktrin och 

rättspraxis som tillsammans utgör gällande rätt. Uppsatsen syftar som ett resultat av 

                                                             
4 Angående den följande diskussionen, se Ulf Bernitz och Anders Kjellgren, Europarättens grunder, 4 u., 
Norstedts Juridik, Vällingby, 2010, s. 37 f. 
5 Angående den följande diskussionen, se Nils Jareborg, Rättsdogmatik som vetenskap, Svensk Juristtidning, 
Uppsala, SvJT 2004 s. 1, s. 4-5. 
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denna metod till att tolka och systematisera denna. Som stöd för texten har professor 

Jan Roséns Upphovsrättens avtal fungerat som en viktig överblick över aktuell 

upphovsrättslagstiftning men innehåller även avgörande fördjupningar i delar som har 

varigt centrala för förståelsen av detta ämne. Även professor Marianne Levins Lärobok i 

immaterialrätt samt juris hedersdoktor Henry Olssons Copyright har i likhet med den 

nyss nämnda boken också belyst många viktiga aspekter vad gäller upphovsrätt i 

allmänhet men även avtalslicenser i synnerhet. 

1.3. Disposition 

Uppsatsen består av sex kapitel. Förutom inledningen i kapitel 1, som sätter ramarna 

för den fortsatta framställningen, inleds arbetet med kapitel 2 som erbjuder en kort 

bakgrund till ämnet och medieindustrin. Kapitlet har av stilistiska skäl inriktat sig en 

aning mer på ljud och musik än audiovisuella produkter, dock påverkar inte valet i detta 

kapitel ämnet som stort. Kapitlet har för avsikt att vagga in läsaren i en specifik 

sinnesnärvaro och en förståelse för hur medielandskapet har sett ut men även i vilken 

riktning juridikens pendel är på väg.  

 Kapitel 3 tar sikte på att redovisa för läsaren de juridiska fynd som har insamlats 

från den överskådliga EU-rätten angående begreppen on-demand och broadcasting. 

Läsaren introduceras för konceptet överföring till allmänheten varpå en genomgång för 

on-demand och broadcasting sker var för sig. Kapitlet summeras med en reflektion över 

broadcastingbegreppets osjälvständiga natur och dess effekt.  

 Kapitel 4 har för avsikt att belysa rättighetsklareringen och hur de tidigare 

nämnda begreppens definitioner på EU-nivå påverkar klareringssystemet i Sverige. Här 

lyfts tänkbara problemområden fram med exempel från pågående rättsfall i EU som alla 

har länkningsåtgärder gemensamt. Detta görs för att indikera en potentiell framtid som 

väntar och vad för konsekvenser det kan komma att föra med sig.  

 Kapitel 5 presenterar ett antal plattformar, eller nya medier i gränslandet som 

svårligen kan utpekas som klara on-demand- eller broadcastingtjänster. Kapitlet har 

därför avsikten att skänka någon slags klarhet i var dessa skulle kunna hamna.  

 Kapitel 6 avslutar uppsatsen med en sammanfattande diskussion där de tidigare 

kapitlena ligger till grund för resonemang, synpunkter och slutsatser.  
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2. Bakgrund 
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[Metallica] [No Remorse]  

2.1. Det moderna mediets begynnelse 

Med en gnista tog Boden sina första steg mot att upptäcka något stort.6 År 1916 tjänade 

entusiasterna i Boden Radio kustfarten med hjälp av gammalmodig radiotelegrafi, som 

tidigare även kallades för gnistradio. År 1921 fick de se sin första radiotelefonisändare 

anlända till staden som kunde överföra ljud i form av såväl tal som musik. Vårt avlånga 

land hade aldrig tidigare skådat en sådan maskin. Möjligheterna var oändliga. Det var 

lagom till att Luleåinvånarna firade stadens 300-årsjubileum den 3 juli som Kungen blev 

inbjuden och hälsades välkommen inifrån en liten låda.7 Rösten kom från sändningens 

central vilken förvånansvärt nog befann sig i Boden. Musik spelades från ytterligare en 

annan sådan märklig låda. En makalös bedrift. Rundradion hade gjort sitt första 

avstamp i Sverige.  

2.2. Slutet på en era 

Med MP3-filformatet kom förändringen som förändrade musikindustrin för alltid. År 

1987 var MP3, eller MPEG3, standardformatet som användes för digitalt komprimerad 

förvaring av musik och ersatte sakta men säkert de snabbt föråldrade LP- och CD-

skivorna som musikindustrin så länge florerat på. Musiken från CD-skivan kunde 

överföras, eller konverteras, till MP3-format genom en process som kallas för ”ripping” 

och kunde därefter överföras till andra enheter via internet. Utan svårighet kunde även 

MP3-spåret konverteras tillbaka till CD-skivan, dock med en något försämrad 

ljudkvalitet. MP3-filer var det första av sitt slag att skära igenom en medieindustri på 

                                                             
6 Angående den följande diskussionen, se förordet skriven av Gun Holmström, Karl-Erik Almén m.fl., Först 
i etern – Boden rundradio – föregångare i Sverige, Sveriges Radio, Boden, 2011, s. 3. 
7 Kung Gustaf V besökte Luleås jubileumsutställning den 12 juli 1921. 
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detta sätt, att på olaglig väg skapa ett maskhål mellan upphovsman och lyssnare.8 Därför 

kommer denna historiska bakgrund att främst präglas av hur musikindustrin hanterade 

och med tiden acklimatiserade sig till de nya tiderna. Trots detta ska det hållas i 

tankarna att tiderna även hann ikapp film- och TV-industrin på samma sätt, så fort 

tekniken i sin tur hann ikapp videofiler.  

 Napster var ett fildelningsprogram som kom att definiera slutet på en 

musikindustri vilken verkat i vad som kunde uppfattas som evigheter. Napster, likt 

många andra fildelningssidor, attraherade miljontals användare som genom så kallad 

”peer-to-peer file sharing” kunde koppla ihop sina datorer via internet och dela filer 

gemensamt mellan varandra.9 Detta skar sig förstås med den rådande uppfattningen om 

vad som ansågs vara ett tillåtet nyttjande av någon annans verk. De fyra största 

skivbolagen i världen, med hjälp av deras dotterbolag, gick ihop och riktade en samlad 

stämning mot Napster.10 I fallet A&M Records et al v. Napster klarlade den amerikanska 

domstolen att de som var ansvariga för hemsidan skulle stå till svars för den illegala 

fildelningen som ägde rum däri, trots att de själva inte var delaktiga i varje enskild 

överföring.11 Detta var en stor vinst för skivbolagens räkning men även om slaget mot 

Napster ansågs vunnet var kriget däremot långt från över.   

 Ur Napsters aska reste sig bolag som Grokster, Streamcast (Morpheus) och 

KaZaA vilka blev stämda år 2005, återigen av en samlad medieindustri, med Metro-

Goldwyn-Meyer Studios i spetsen.12 Även här fastställdes de åtalade parterna att vara 

skyldiga till intrång i upphovsrätten.13 I likhet med de ovan nämnda amerikanska fallen 

                                                             
8 Simon Stokes, Digital Copyright, 4 u., Hart Publishing, Oxford, 2014, s. 163. 
9 Simon Stokes, Digital Copyright, 4 u., Hart Publishing, Oxford, 2014, s. 163 samt 168-169. 
10 A&M Records (Universal), Geffen Records (Universal), Interscope Records (Universal), Sony Music 
Entertainment, MCA Records (Universal), Atlantic Records (Warner), Island Records (Universal), Motown 
Records (Universal), Capitol Records (EMI), LaFace Records (Sony), BMG Music d/b/a RCA Records 
(Sony), Universal Records (Universal), Elektra Entertainment Group (Warner), Arista Records (Sony), 
Sire Records (Warner), Polygram Records (Polygram), Virgin Records (EMI) och Warner Bros. Records 
(Warner). 
11 A&M Records Inc. et al v. Napster Inc. Case No 00-164001 (26 July 2000 – District Court for Northern 
District of California; 12 February 2001 – US Court of Appeals, Ninth Circuit).  
12 MGM Inc. et al v. Grokster Ltd. et al (2 April 2003 – District Court for Central District of California, Case 
Nos 01-08541-SVW, CV 01-09923-SVW), se även MGM Studios v. Grokster, 545 US (2005) för dom i 
högsta instans, Supreme Court. De bolag som förde talan i målet var Metro-Goldwyn-Meyer Studios, 
Columbia Pictures Industries, Disney Enterprises, New Line Cinema, Paramount Pictures, Time Warner 
Entertainment, Twentieth Century Fox Film, Universal City Studios, Arista Records, Atlantic Recording, 
Rhino Entertainment, Bad Boy Records, Capitol Records, Elektra Entertainment, Hollywood Records, 
Interscope Records, LaFace Records, London-Sire Records, Motown Records, LP, BMG Entertainment, 
Sony Music Entertainment, UMG Recordings, Virgin Records America, Walt Disney Records, Warner 
Brothers Records, WEA International, WEA Latina och Zomba Recording. 
13 Simon Stokes, Digital Copyright, 4 u., Hart Publishing, Oxford, 2014, s. 169-171. 
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så fanns i Sverige år 2006 misstanke om jämförligt brott mot upphovsrättslagen. 

Misstankarna ledde till åtal och år 2010 dömdes tre personer som skyldiga för medhjälp 

till upphovsrättsintrång i och med sin inblandning i fildelningstjänsten Pirate Bay.14 

Även här drevs yrkandet av 14 olika mediebolag som den här gången härstammade från 

både Norden och USA.15 Jan Rosén, professor i civilrätt vid Stockholms universitet, 

beskriver Pirate Bay-målet och de effekter som det för med sig som intressant ur sin 

rättsliga utgångspunkt men ”… knappast så sensationella som det massmediala 

pådraget vittnat om” i en analys av domen.16 Rosén menar på att det är andra element 

av tvisten som har fångat mediernas intresse, däribland frågor som öppenheten för 

dessa nätmiljöer. Det blir därför lätt att förblindas av retoriken och svartmåla 

mediebolagen som onda mellanhänder. Motreaktionen från bolagen själva har i alla år 

varit att svara med stämningar och nedmontering av hemsidor och tjänster som inte har 

rätten på sin sida, vilket har kunnat tolkas som att ge saklig grund till fildelarnas retorik. 

Det var en ständig konflikt utan medling. En kompromisslös dragkamp mellan 

rättigheter och friheter, regler och revolution. 

2.3. Kampen mot fildelare; en kamp mot utveckling? 

I takt med digitaliseringen av musik och film samt användarnas ökande bruk av 

internetbaserade tjänster tog fart lärde sig mediebolagen att anpassa sin strategi till den 

digitala marknaden genom att utveckla olika tjänster deras produkter kunde köpas på. 

Problemet var att det fortfarande var betydligt lättare, bitvis snabbare men framförallt 

billigare att ladda ner motsvarande filer illegalt. Lösningen var tvungen att sökas där 

utbudet och efterfrågan möttes i en marknadsjämvikt. Hösten år 2008 annonserades 

den nya musiktjänsten Spotify på marknaden, som gick i bräschen för medieindustrin, 

genom att möjliggöra åtkomsten av musik med så kallad streaming. Genom 

gratiskonton var det möjligt att ögonblickligen få tillgång till en överväldigande mängd 

musik från hela världen med särskilda avbrott för reklam. Enbart temporära filer 

sparades på en enskild användares dator och nedladdningstiden var så gott som 

                                                             
14 RH 2013:27, avgörandedatum 26 november 2010. 
15 Sony Music Entertainment, Universal Music, Playground Music Scandinavia, Bonnier Amigo Music 
Group, EMI Music Sweden, Warner Music Sweden, Yellow Bird Films, Nordisk Film Valby, Warner Bros., 
Metro-Goldwyn-Meyer, Columbia Pictures, Twentieth Century Fox och Mars Media Beteilignungs. 
16 Jan Rosén, The Pirate Bay – en analys, Infotorg Juridik, 2009. Tillgänglig på 
”http://www.infotorgjuridik.se/premium/straffratt/allmanstraffratt/article100300.ece”. 
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obefintlig. Video-on-demandtjänster som Netflix och Hulu var tidigt ute med 

streamingtjänster där användarna kunde betala en avgift och därmed få tillgång till 

önskat material. Inget gratisalternativ har däremot funnits och det dröjde till år 2010 

innan Netflix delade upp sin verksamhet, med streamingmöjligheter förankrad i DVD-

uthyrningen, till separata avdelningar.17  

 När denna utveckling nu har övergått till en digital era där konsumtion på 

internet står i centrum har marknaden snällt fått följa efter. Men det är även där som 

problemen har en tendens att föröka sig på ett sätt som kan nå oberäkneliga 

proportioner. Nästa kapitel ska ge en introduktion till de utvalda problem som fångat 

uppsatsens uppmärksamhet, vilka vanligen uppstår på nätet och påverkar kreatörerna 

till den media som konsumeras idag. 

  

                                                             
17 Innan dess var streamingfunktionen begränsad till användare som betalade för DVD-uthyrningen, se 
Tim Arango och David Carr, Netflix’s Move Onto the Web Stirs Rivalries, The New York Times, 2010. 
Tillgänglig på ”http://www.nytimes.com/2010/11/25/business/25netflix.html?pagewanted=all&_r=0”. 



15 
 

3. Definition 
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[The Hives] [You Got It All… Wrong]  

3.1. Överföring till allmänheten 

Har en person skapat ett verk som ansetts uppnå kraven för verkshöjd, som dessutom 

innefattar originalitetskravet18, åtnjuter den en ensamrätt till det. Personen som skapat 

verket kallas därmed för upphovsman. Upphovsman är ett samlingsbegrepp för 

enskilda kreatörer utan någon som helst förankring i en specifik könstillhörighet. 

Särskilt betydelsefull är ensamrätten till ett verk då den erbjuder möjligheten till 

kontroll över hur verket används.  

 Det finns två typer av immaterialrättsliga förfaranden som upphovsmannen kan 

hindra andra från att nyttja. Dessa är dels att framställa exemplar av verket 

(exemplarframställning) och dels att göra det tillgängligt för allmänheten. Under den 

senare kategorin finns även fyra underkategorier: överföring till allmänheten (via t.ex. 

internet, radio eller TV), offentligt framförande (inför en publik), spridning av (fysiska) 

exemplar till allmänheten och visning av (fysiska) exemplar till allmänheten.19 Den 

fortsatta framställningen är avgränsad till tillgängliggörandet till allmänheten och 

framförallt avsedd att uppehålla sig kring kategorin överföring till allmänheten.  

 Enligt Professor Bernt Hugenholtz finns det ingen övergripande internationell 

ensamrätt som involverar rätten att genom överföring till allmänheten göra verk till-

gängliga för allmänheten. Det finns dock, i det stora lapptäcket som är internationell 

rätt, olika delar som tillsammans kan ge stöd för en sådan tolkning beroende på var i 

världen en befinner sig.20  

 Artikel 8 i WIPO Copyright Treaty (WCT) från år 1996 angav en ”right of 

communicating a work to the public” som har översatts till överföring till allmänheten. 

                                                             
18 Verkshöjd anses vara ett resultat av en prestations individuella särprägel, självständighet och 
originalitet. Begreppet originalitet är en EU-produkt som Sverige har inkorporerat i det svenska 
verkshöjdsbegreppet. Se Jan Rosén, Upphovsrättens avtal, 3 u. Norstedts Juridik, Stockholm, 2006, s. 33. 
Se även NJA 2009 s. 159 (Mini Maglite) jämfört med mål C-5/08 (Infopaq). 
19 URL 1 kap 2 §. 
20 Bernt Hugenholtz m.fl., Study on the Implementation and Effect in Member States’ Laws of Directive 
2001/29/EC on the Harmonisation of Certain Aspects of Copyright and Related Rights in the Information 
Society, Institute for Information Law of the University of Amsterdam (IViR), Amsterdam, 2007, s. 25. 
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Den rätten i fördraget var utformad för att ta sikte på just sådana tillgängliggöranden på 

internet.21 Överföring till allmänheten var ett begrepp som år 2005 infördes i den 

svenska upphovsrättslagen (URL) i 2 § tredje stycket där det angavs att överföringen 

skedde:  

”… när verket på trådbunden eller trådlös väg görs tillgänglig för allmänheten från en 

annan plats än där allmänheten kan ta del av verket. Överföring till 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.”.  

Överföringen tar alltså sikte på sådan överföring som sker på distans, det vill säga när 

den tänkta publiken typiskt sett inte direkt kan ta emot verket utan tekniskt 

hjälpmedel.22 Var gränsen går för vad som menas med distans, allmänhet och tekniskt 

hjälpmedel kan vara nog så knepig att avgränsa betydelsen av.23 Begreppet överföring 

till allmänheten är dock avsedd att vara teknikneutralt.24  

  Innan lagändringen som skedde år 2005 omfattades sändningar på exempelvis 

radio och TV av offentliga framföranden som skedde på distans, som det då kallades. 

Dessa typer av sändningar ingår alltså nu i överföring till allmänheten medan offentliga 

framföranden enbart begränsats till de framföranden som sker inför en faktisk och 

direkt publik.25   

 Förutom dessa sändningar, som i den fortsatta framställningen kommer att 

benämnas med den något mer inkluderande engelska uppsamlingstermen ”broad-

casting”, så omfattas i överföringsbegreppet även det som kan uttryckas vara ”on-

demand”. On-demand ger uttryck för situationer då, till skillnad från broadcasting 

(push-teknik), ett verk tillgängliggörs på begäran av användaren (pull-teknik). Det 

tillägget erbjuder i förlängningen rättighetsinnehavarna den värdefulla ensamrätten att 

tillhandahålla ett verk på internet, då material ofta läggs ut där on-demand.26  

 Denna uppsats fokuserar på hur begreppen broadcasting och on-demand 

                                                             
21 Jan Rosén, Ansvar för utnyttjanden av skyddade prestationer i nätverk, Svensk Juristtidning, Uppsala, 
SvJT 2000 s. 808. Se även Roséns hänvisning till den svenska översättningen av fördraget i NIR 1997 s. 
110 ff. 
22 Henry Olsson, Copyright – Svensk och internationell upphovsrätt, 8 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 
2009, s. 89-90. 
23 För ingående avvägningar om detta se prop. 2004/05:110 s. 73 angående införlivandet av Information 
Society Directive 2001/29/EC i svensk rätt. Se även mål C 306/05 (Rafael Hoteles). 
24 Jan Rosén, Upphovsrättens avtal, 3 u. Norstedts Juridik, Stockholm, 2006, s. 128. 
25 Henry Olsson, Copyright – Svensk och internationell upphovsrätt, 8 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 
2009, s. 90 och 97. 
26 Henry Olsson, Copyright – Svensk och internationell upphovsrätt, 8 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 
2009, s. 90. 
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definieras inom EU såväl som på ett i övrigt internationellt plan och hur detta påverkar 

rättighetsklareringen i Sverige. Det är naturligt att en otydlig reglering på EU-nivå som 

implementeras i nationell rätt ger olika utslag för olika länder, vilket i sin tur ger 

upphov till förvirring när aktörer på marknaden ska testa gränserna i praktiken. Även 

den minsta nyansskiftningen vad gäller de olika definitionerna från ett framtida EU-

domstolsutlåtande kan resultera i oanade konsekvenser för parter som exempelvis 

redan ingått ett licensavtal som har en koppling till distribution genom on-demand- 

eller broadcastingjänster.27  

 Särskilt vad gäller musik måste en klar åtskillnad göras mellan de två tjänsterna. 

För att ytterligare visa på hur dessa rättigheter och tillstånd hanteras på ett mer 

praktiskt plan kan ett musikalsikt exempel lånas från Musikförläggarnas hemsida. Låten 

”All Along the Watchtower” skrevs av Bob Dylan. För att ha rätt att använda låten i t.ex. 

en reklamfilm för en s.k. synkronisering så måste tillstånd inhämtas för själva texten 

och musiken genom hans musikförlag, Sony/ATV Music Publishing Scandinavia. Om det 

dessutom är Bob Dylans inspelning av låten som är tänkt att vara med så måste ytter-

ligare tillstånd inhämtas av skivbolaget, som i det här fallet är Sony Music. Är det istället 

Jimi Hendrix version, som han i sin tur har fått tillstånd att spela in, är det istället 

Universal Music som innehar rättigheterna till den inspelningen. Spelas däremot en 

egen version in, en s.k. cover, behövs endast tillåtelse sökas av musikförlaget då 

masterinspelningen ägs av en själv.28 Det blir däremot något mer komplicerat när det 

görs en uppdelning mellan on demand- och broadcastingtjänster. Detta beror på att 

broadcastingrättigheter vanligtvis klareras kollektivt medan on-demandrättigheter 

klareras direkt mellan parterna varpå rättighetsinnehavarens konkreta godkännande 

måste inhämtas. Men ända sedan det blivit allt vanligare med exempelvis 

inspelningsutrustning i hemmet, paus och inspelningsfunktioner i TV och radio så har 

gränserna mellan vad som är on-demand och vad som faller utanför stadigt suddats ut. 

Komplikationen ligger därför i att skilja på vad som anses falla in under det ena eller 

andra begreppet och vad som hamnar däremellan.  

                                                             
27 Justine Pila & Ansgar Ohly, Europeanization of Intellectual Property Law, Oxford, Oxford, 2013, s. 163. 
28 Musikförläggarna, Upphovsrätt, Att använda musik. Tillgänglig på 
”http://www.musikforlaggarna.se/upphovsratt/att-anvanda-musik/”. 
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3.2. On-demand 

On-demand är engelska för ”på begäran” och används i vardagligt tal för att beskriva ett 

medieinnehåll som är tillgängligt att titta på när en själv väljer att konsumera innehållet. 

Verket som erbjuds följer inte en specifik tablå som vanliga program gör på radio eller 

TV utan är konstant ute för allmän beskådan. Nyckelordet för att beskriva en on-

demandtjänst är interaktivitet.29  Det är just friheten att kunna stanna en inspelning, 

spela tillbaka, byta spår och återuppta ett gammalt på eget bevåg som gör dessa typer 

av tjänster så lockande och konkurrenskraftiga. Det är även denna frihet som kan 

inkräkta på rättsinnehavarnas ensamrätt att bestämma över hur deras verk ska göras 

tillgängliga till allmänheten. On-demand skiljer sig nämligen även från broadcasting vad 

gäller rättighetsklareringen.30 Kort sagt så är en distributionsmodell baserad på 

broadcasting mycket smidigare då rättigheterna klareras kollektivt medan on-

demandrättigheter måste klareras med varje enskild rättsinnehavare vilket visar sig 

kunna vara en betydande utmaning för bolag som inte är vana vid att hantera digitala 

rättigheter på detta vis.31 Den fortsatta framställningen kommer att belysa vad som 

inryms i begreppet on-demand och därefter övergå i en bedömning för var gränsen kan 

tänkas dras mot broadcasting och andra format. Mer om rättighetsklareringens 

mekanismer kommer att avhandlas i kommande kapitel.  

 En definition på vad on-demand betyder finner vi närmast till hands i Inform-

ation Society Directive (InfoSocdirektivet) från år 2001. Enligt skäl 25 i preambeln 

finner vi att sådana interaktiva on-demandtjänster karaktäriseras av det faktum att 

allmänheten kan ta del av ett verk på ett sådant sätt att enskilda kan få denna tillgång 

från en plats och vid en tidpunkt som de själva väljer. Denna överföring till allmänheten 

framgår i InfoSocdirektivets artikel 3(1) och har även införlivats i svensk nationell 

rätt.32 Direktivet har kallats för det mest lobbade i europeisk historia33 och har ersatt 

                                                             
29 Jan Rosén, Upphovsrättens avtal, 3 u. Norstedts Juridik, Stockholm, 2006, s. 129. 
30 Bernt Hugenholtz m.fl., Study on the Recasting of Copyright and Related Rights for the Knowledge 
Economy, Institute for Information Law of the University of Amsterdam (IViR), Amsterdam, 2006, s. 56. 
31 Se OECDs rapport, Working Party on the Information Economy, Digital broadband content, Digital 
content strategies and policies, 2006, s. 25. Tillgänglig på: 
“http://www.oecd.org/internet/ieconomy/36854975.pdf”. 
32 URL 1 kap. 2 § 1 p. 
33 Thomas Dreier & Bernt Hugenholtz, Concise European Copyright Law, Kluwer Law International, 
Alphen aan den Rijn, 2006, s. 343. 
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ungefär två tredjedelar av nationella upphovsrättsliga lagar och förordningar.34 Syftet 

med direktivet var att harmonisera upphovsrättens område inom EU på ett sätt som 

inte gjorts tidigare. Trots det ambitiösa målet blev utfallet inte riktigt som planerat, 

delvis på grund av formuleringar som var svåra att implementera på bred front inom 

hela unionen men även att många av undantagen i artikel 5 förhandlades om till att inte 

vara obligatoriska. InfoSocdirektivet bygger dock på annan internationell rätt som kom 

före i tiden.  

 Enligt den tidigare nämnda artikel 8 i WCT från år 1996 ges upphovsmän en 

sådan rätt där on-demand- och broadcastingtjänster ingår men inkluderar inte offentligt 

framförande.  På samma sätt ingår inte offentligt framförande i överföring till 

allmänheten enligt InfoSocdirektivets artikel 3(1), om den läses i samband med 

preambelns skäl 23. Vad gäller utövande konstnärer, fonogramproducenter och andra 

närstående rättigheter återfinns en del regler som återknyter till deras rätt vad gäller 

överföring till allmänheten i Romkonventionen från år 196135, Agreement on Trade-

Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS-avtalet) från år 1994 och WIPO 

Performances and Phonograms Treaty (WPPT) från år 1996.  

 WPPT:s tyngd finns i rätten för upphovsmän såväl som utövande artister och 

fonogramproducenter att genom överföring till allmänheten nå ut med sitt verk på ett 

sådant sätt att enskilda kan få tillgång till verket, från en plats och vid en tidpunkt som 

de själva väljer.36 Detta avsnitt infogades alltså även i InfoSocdirektivet där utövande 

konstnärer, film- och fonogramproducenter samt broadcastingorganisationer erkänns 

samma skydd som upphovsmän i förhållande till överföring till allmänheten.37 Vad 

dessa regelverk erbjuder med ”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” är att klargöra 

att denna rätt ska hänföras till interaktiva on-demandtjänster.38 Det är viktigt att 

poängtera detta för att säkerställa att en handling också ska anses vara överföring till 

allmänheten även då det gäller ett flertal personer som var för sig har enskild åtkomst, 

vid olika tidpunkter och från olika platser, till ett verk på ett av allmänheten tillgängligt 

                                                             
34 Se Giuseppe Mazziotti, EU Digital Copyright Law and the End-User, Springer-Verlang, Berlin, 2008, s. 
43-44 med hänvisning till Cohen Jehoram, European Copyright Law – Even More Horizontal, Springer 
Science & Business Media, Florens, 2001. 
35 Inte att förväxlas med lag (1998:167) om tillämplig lag för avtalsförpliktelser. 
36 Se WPPT art. 10 och 14. 
37 Se InfoSocdirektivet art. 3(2). 
38 Jan Rosén, Upphovsrättens avtal, 3 u. Norstedts Juridik, Stockholm, 2006, s. 129. 
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medium. Denna formulering är upphovsmännens och närstående rättsinnehavares 

främsta verktyg när det kommer till att sätta stopp för det illegala nyttjandet av deras 

verk på internet.  

 Frågan är dock, då de två begreppen on-demand och broadcasting ska skilja sig 

åt, om en sådan överföring till allmänheten bör grunda sig i ”en plats” och ”vid en tid-

punkt” utan att inkludera ”hur” och ”vad”. Den geografiska åtskillnaden som görs genom 

användandet av ”en plats”, för att avlägsna sådana offentliga framföranden med en 

fysisk närvarande publik från definitionen, har väldigt liten relevans för huruvida den 

enskilda användaren faktiskt har tillgång till tjänsten. Istället har användarens möjlighet 

att kunna ta emot innehållet i tjänsten desto mer vikt för att verket ens ska kunna nå 

uppspelningsenheten. Det framstår därför som överflödigt att on-demanddefinitionen 

innehåller ett platskrav. Även tidskravet framstår som onödigt i skenet av de ökade 

möjligheterna att i typiska broadcastingtjänster kunna stoppa ett program i tiden, 

exempelvis direktsänd TV.39 Vi vet därför hur on-demand låter sig definieras men kan 

inte enbart använda dessa två kriterier för att hjälpa oss med uppgiften att särskilja det 

från broadcastingbegreppet. 

3.3. Broadcasting 

I takt med att medieinnehållets självständighet från tekniska begränsningar ökar så 

inspirerar det framfarten av nya former att presentera dessa verk på. Detta är speciellt 

tydligt för broadcasting. Begreppet broadcasting tillämpas främst på vad som uppfattas 

vara traditionell media, eller ”gammelmedia”, såsom TV, radio och andra format som 

sänds efter en tablå. Vid sidan av dessa format har mer interaktiva tjänster vuxit fram 

såsom video-on-demand, interaktiva TV- och radiosändningar samt internetbaserade 

sändningar. Dessa nya tjänster blir allt svårare att förpassa till begreppet broadcasting 

då det i högre utsträckning involverar ett visst mått av interaktivitet som frångår det 

traditionella tablåformatet. Framställningen nedan kommer att belysa vad som inryms i 

begreppet broadcasting och göra en bedömning för var gränsen kan tänkas dras mot 

on-demandtjänster och andra format.  

                                                             
39 Bernt Hugenholtz m.fl., Study on the Implementation and Effect in Member States’ Laws of Directive 
2001/29/EC on the Harmonisation of Certain Aspects of Copyright and Related Rights in the Information 
Society, Institute for Information Law of the University of Amsterdam (IViR), Amsterdam, 2007, s. 28. 
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 Broadcasting kan generellt sett delas upp i marksändning, kabelsändning, 

satellitsändning och webbsändning (webcasting). Trots att det kan verka som 

hårklyverier, att broadcasting i grunden är en tjänst uppdelad på flera snarlika 

plattformar, så har själva transporten av signalen betydelse för definitionen av vad som 

kan anses kvalificera som just broadcasting i flera internationella överenskommelser. 

 Rätten till de nyss nämnda sändningarna för upphovsmannen återfinns i 

Bernkonventionens artikel 11bis samt för såväl upphovsmäns, utövande artisters som 

broadcastingbolag i Romkonventionens artikel 7, 12 och 13. Enligt Romkonventionens 

artikel 3(f) definieras broadcasting som “transmission by wireless means for public 

reception of sounds or of images and sounds”. Det är en väldigt bred och något otydlig 

definition. Enda kriterierna är att ljud och bild sänds trådlöst på ett sätt så att en 

allmänhet kan ta emot signalen. Det exkluderar i princip enbart kabelsändningar medan 

någon avgränsning mot on-demandbegreppet saknas. Vad som måste hållas i minnet är 

att Romkonventionen skapades år 1961 och skrevs i ljuset av den verklighet som då 

präglade världen. All sändning som skedde via radio och TV var därför genom 

broadcasting. Bandspelare eller vinylskivor var det närmsta en kunde komma någon typ 

av on-demandtjänst på den tiden. Det var följaktligen inte ett lika stort problem som det 

växer fram till att bli idag.40  

 Den rätten har uppdaterats i och med WIPO Copyright Treaty (WCT) och WIPO 

Performances and Phonogram Treatys (WPPT), tillsammans WIPO Internet Treaties. 

Vad gäller upphovsmännen så gavs de en rätt till sändning, genom trådbunden eller 

trådlös form, inklusive sändning genom kabel.41 Utövande artister och 

fonogramproducenter å andra sidan tillerkänndes en rätt till ersättning när det kom till 

trådlös utsändning, som mark- och satellitsändningar, men exkluderade 

kabelsändningar.42 Upphovsmännens rätt att godkänna utsändningen av ännu ej 

fixerade framträdanden framgår av artikel 6 WPPT. Även detta gällde enbart för trådlös 

utsändning.43 I WPPT framgår det specifikt en definition av själva begreppet 

broadcasting, vilket är som följer: 

                                                             
40 Exempelvis var det tidigare svårt att veta om en gräns skulle dras mellan kabeloperatörer och 
broadcastingbolag. Se Natali Helberger, Report for the Council of Europe on the Neighbouring Rights 
Protection of Broadcasting Organisations: Current Problems and Possible Lines of Action, Institute for 
Information Law of the University of Amsterdam (IViR), Amsterdam 1999. 
41 Se artikel 11bis(1) Bernkonventionen och artikel 8 WCT. 
42 Se artikel 1(f), artikel 15 WPPT och artikel 12 Romkonventionen. 
43 Se artikel 14(1) TRIPS. 
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“Article 2  

… 

(f) ‘broadcasting’ means the transmission by wireless means for public reception of 

sounds or of images and sounds or of the representations thereof; such transmission by 

satellite is also ‘broadcasting’; transmission of encrypted signals is ‘broadcasting’ where 

the means for decrypting are provided to the public by the broadcasting organization or 

with its consent.” 

Slutsatsen som dras här är att broadcastingbegreppet enligt WPPT inte förändrades 

radikalt i jämförelse med Romkonventionen och att denna typ av sändningar 

fortfarande skall begränsas till att gälla enbart trådlösa sändningar.  

 Märkbart är även att broadcastingorganisationer var helt uteslutna i det system 

som erbjöds enligt WPPT då broadcasting inte räknades in som överföring till 

allmänheten enligt artikel 3(g). Dessa organisationer får istället hoppas på det 

lovordade förslaget till WIPO Broadcast Treaty som kan komma att ge dem deras 

önskade återsändningsrätter. Broadcastingorganisationer fick istället skydd under 

artikel 13 i Romkonventionen mot så kallad samtidig och oförändrad vidaresändning av 

deras utsändningar, exklusive kabelsändningar.  

 Efter att WIPO Internet Treaties blev accepterade av medlemsländerna år 1996 

så har broadcastingorganisationer varit angelägna om att även de ska få skydd för sina 

sändningar.44  WIPO Broadcast Treaty ämnar modernisera de exklusiva rättigheterna 

som broadcastingorganisationerna innehar. Det faktiska utslaget av hittillsvarande 

diskussioner har resulterat i blandade fram- och motgångar. Kabelsändningar erkändes 

först som en typ av broadcasting, målet var därför att av bara farten lyckas få detta 

begrepp i rullning in till detta årtionde och därmed även få webbsändningar 

inkluderade. Dessvärre kunde ingen enhetlig överenskommelse om mer moderna 

broadcastingformer ingås mellan medlemsländerna vilket resulterade i att förslaget 

avgränsades till att enbart gälla trådlösa sändningar och kabelsändningar medan 

webbsändningar var helt uteslutna. Därefter har, i och med 2006 års utkast, 

fördragsförslaget helt kommit att avgränsas till trådlösa, traditionella, sändningar.45 År 

2007, ingicks en överenskommelse under ett WIPO General Assembly att de även i 

                                                             
44 WIPO, Protection of Broadcasting Organizations - Background Brief. Tillgänglig på: 
“http://www.wipo.int/pressroom/en/briefs/broadcasting.html”. 
45 Se Revised Draft Basic Proposal for the WIPO Treaty on the Protection of Broadcasting Organizations, 
SCCR/15/2, 2006. Jämför även definitionen för webcasting, eller webbsändningar: “making sounds or of 
images or of images and sounds or of the representations thereof accessible to the public, by wire or 
wireless means over a computer network at substantially the same time.”. 
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framtiden enbart ska syfta till att skriva ett signalbaserat förslag.46   

 Oförmågan att enas om ett vidare omfång av sändningsformer baseras på 

rädslan att broadcastingbolagen får en för stark rätt till sina sändningar som därigenom 

kan spilla över till att gälla programinnehållet. Detta skulle i förlängningen påverka 

upphovsmännens exklusiva rättigheter. En utvidgad rätt till sina sändningar skulle i 

praktiken kunna privatisera innehåll som beaktas vara allmän i den bemärkelsen att 

skyddstiden har löpt ut eller att den inte uppnår det mått på verkshöjd, eller originalitet, 

som krävs för att tillerkännas upphovsrätt.  Det är lämpligt att förstå lagstiftningen i 

dess kontext utifrån ett historiskt perspektiv. Skyddet för broadcastingorganisationer 

uppstod på den tiden då statlig television och radio utgjorde normen framför 

kommersiell utsändning. Sändningen gjordes främst via elektromagnetiska vågor, 

marksändningar, medan de första försöken till dagens kabelsändningar påbörjades. 

Broadcastingorganisationen stod allt som oftast för produktionen vilken var nödvändig 

för att kunna sända programmen. De närstående rättigheterna uppstod likt dagens sui-

generis databasskydd, för att skydda väsentliga investeringar som lagts till grund för 

sändningen och dess produktion.47 Skyddet siktar därför på att skydda själva rätten till 

signalen, inte programinnehållet i sig. De som ställer sig bakom förslaget att utöka 

broadcastingorganisationers rätt menar på att den potentiella förändringen inte 

kommer att påverka rättigheterna till programinnehållet då det alltid kommer att vara 

tillåtet för annan part att producera sin egen sändning av verket, under förutsättning att 

medgivande inhämtats från upphovsmannen.48 Situationen kan förstås uppstå att 

upphovsmannen har givit ett visst bolag en exklusiv rätt till sändningen av sitt verk. Den 

situationen ligger dock utanför ramen för detta fördragsförslag och beaktas därför inte i 

denna framställning.  

 År 2011 enades WIPOs Standing Committee on Copyright and Related Rights om 

att en plan skulle utarbetas för att utforma ett nytt förslag de flesta WIPO-

medlemsländerna kunde acceptera. De frågor som skulle behandlas var bland andra 

vilket omfång fördraget skulle ha, hur signalerna skulle skyddas samt vilka ytterligare 

rättigheter som skulle ges till broadcastingorganisationer. Organisationerna själva vill 

                                                             
46 WIPO, Protection of Broadcasting Organizations - Background Brief. Tillgänglig på: 
“http://www.wipo.int/pressroom/en/briefs/broadcasting.html”. 
47 Bernt Hugenholtz m.fl., Study on the Recasting of Copyright and Related Rights for the Knowledge 
Economy, Institute for Information Law of the University of Amsterdam (IViR), Amsterdam, 2006, s. 39. 
48 WIPO, Protection of Broadcasting Organizations - Background Brief. Tillgänglig på: 
“http://www.wipo.int/pressroom/en/briefs/broadcasting.html”. 
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bland annat få till ett teknikneutralt fördrag som ger dem ett större utrymme att skydda 

sina sändningar på. I ett sådant fall skulle fördraget täcka alla former av sändningar, 

inklusive webbsändningar.49 Men då de fördragsslutande parterna har gått med på en 

avgränsning som endast gäller trådlösa sändningar, som nämndes ovan, kan detta anses 

vara en betydande utmaning att lyckas få igenom.  

 Det senaste utkastsförslaget för WIPO Broadcast Treaty ger rätt till återsändning 

“by any means, including rebroadcast and retransmission by wire, by cable or over 

computer networks”.50 De som kommer att tillerkännas den rätten är traditionella  

typer av broadcastingorganisationer och så kallade kabelsändningsorganisationer. 

Webcastingorganisationer är dessvärre inte inkluderade i den senaste upplagan av 

förslaget.51 Fördragsförslaget delar även fortfarande upp kabelsändningar från 

resterande sändningar: 

“Article 5  

… 

(a)              ‘broadcasting’ means the transmission by wireless means for the reception by 

the public of sounds or of images or of images and sounds or of the representations 

thereof;  such transmission by satellite is also ‘broadcasting’.  Wireless transmission of 

encrypted signals is ‘broadcasting’ where the means for decrypting are provided to the 

public by the broadcasting organization or with its consent.  ‘Broadcasting’ shall not be 

understood as including transmissions over computer networks;  

(b)              ‘cablecasting’ means the transmission by wire for the reception by the public 

of sounds or of images or of images and sounds or of the representations 

thereof.  Transmission by wire of encrypted signals is ‘cablecasting’ where the means for 

decrypting are provided to the public by the cablecasting organization or with its 

consent.  ‘Cablecasting’ shall not be understood as including transmissions over 

computer networks.”. 

Rental and Lending Rights Directive (Rental Rightdirektivet) och Satellite and Cable 

Directive (Sat/Cabdirektivet) fastställde minimireglerna för rätten till broadcasting 

inom EU. Rental Rightdirektivet gav de utövande artisterna rätten till trådlösa 

broadcastingsändningar för deras framträdanden.52 Samma direktiv gav även 

fonogramproducenter och utövande artister en rätt till ersättning gällande trådlös 

                                                             
49 WIPO, Protection of Broadcasting Organizations - Background Brief. Tillgänglig på : 
“http://www.wipo.int/pressroom/en/briefs/broadcasting.html”. 
50 Revised Draft Basic Proposal for the WIPO Treaty on the Protection of Broadcasting Organizations, 
SCCR/15/2, 2006. 
51 Broadcasting definieras fortfarande vagt som: “transmissions by wireless means, by radio waves 

propagating freely in space, i.e., radio waves or Herzian wave”, se art. 2(a). 
52 Se artikel 7 (2) Rental Rightdirektivet. 
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broadcasting.53 Broadcastingorganisationer gavs utöver det rätten att godkänna trådlös 

vidareutsändning och överföring till allmänheten av deras utsändningar.54 Rental 

Rightdirektivet fyllde en annan viktig symbolisk funktion då det introducerade 

broadcastingbegreppet i den EU-juridiska sfären för första gången. Genom att göra det 

togs de första stegen mot ett harmoniserat och vedertaget broadcastingbegrepp för alla 

de närstående rättighetsinnehavarna vilka andra direktiv och överenskommelser har 

kunnat stödja sig på.55 Dessvärre är inte begreppet i sig närmre definierat i själva 

direktivet men är, som nämnts, ett första steg.  

 Vad gäller filmproducenter så saknar de motsvarande rätt till broadcasting som 

andra aktörer åtnjuter. De innehar däremot vanligtvis den rätten genom reglering i 

avtal med upphovsmannen till filmen. För upphovsmannen själv gäller nämligen den 

exklusiva rätten att ge sitt medgivande till broadcasting av sitt upphovsskyddade verk 

genom artikel 2 i Sat/Cabdirektivet. Sat/Cabdirektivet fastslog en kollektiv licens för 

kabelvidareutsändning av sändningar som härstammar från en annan medlemsstat, 

under förutsättning att den nationella rätten erkänner en sådan rätt.56  

 InfoSocdirektivet ger inget nytt eller utökat skydd för de som innehar närstående 

rättigheter då artikel 3(2) endast nämner överföring till allmänheten. InfoSocdirektivet 

har dock utökat upphovsmännens exklusiva rätt till att gälla alla tänkbara former av 

broadcasting enligt artikel 3(1), inklusive webbsändningar. Till skillnad från Rental 

Rightdirektivet så skrevs inte begreppet broadcasting uttryckligen i den faktiska 

lagtexten. Den aktuella artikeln inkluderade dock vidareutsändning via kabel. 

Motsvarande rätt för upphovsmännen fanns däremot redan på plats i och med artikel 

11bis(1) sub ii Bernkonventionen.57   

 TV-sändningar digitaliseras, radio och webbradio blir föremål för så kallad 

simulcasting (samtidig och oförändrad vidareutsändning) och kabeloperatörer 

distribuerar videotjänster på nätet. Då dessa regler i Sat/Cabdirektivet som berör 

                                                             
53 Se artikel 8 (1) och (2) Rental Rightdirektivet, jmf med artikel 12 Romkonventionen. 
54 Se artikel 8(3). 
55 Den första versionen av Rental Rightdirektivet kom ut år 1992, vilket betyder att det var en 

föregångare till både TRIPS-avtalet (1994) och WPPT (1996). Se European Commission, Rental and 

Lending Rights, Directives. Tillgänglig på: “http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/ALL/?uri=CELEX:31992L0100”. 
56 Bernt Hugenholtz m.fl., Study on the Recasting of Copyright and Related Rights for the Knowledge 
Economy, Institute for Information Law of the University of Amsterdam (IViR), Amsterdam, 2006, s. 52-
53. 
57 Hugenholtz, i not 38 a.a. Study on the Recasting of Copyright and Related Rights for the Knowledge 
Economy, s. 53. 



26 
 

broadcasting och vad det särbehandlar som kabelutsändningar blir i allt högre grad 

likformigt uppkommer frågan om det idag över huvud taget är intressant att dela upp 

kabelsändningar och webbsändningar från broadcastingbegreppet.58  

 Att definiera broadcasting genom att peka på den specifika teknologiska 

applikationen anses inte vara tillräckligt progressivt för att kunna hänga med i en tid 

där just tekniken är så förgänglig. Det är av denna anledning som klassificeringen av nya 

gränsöverskridande tjänster blir allt svårare. Det har enligt en forskningsrapport gjord 

av IViR, Institute for Information Law of the University of Amsterdam, föreslagits att 

broadcasting i framtiden enbart kommer att definieras av hur mycket som är 

förutbestämt, om innehållet är riktat till en specifik målgrupp eller inte och huruvida 

utsändningen sker samordnad i tiden eller på begäran av den enskilde mottagaren (on-

demand).59  

 En alternativ källa för hur broadcastingdefinitionen kommer att tolkas framöver 

kan vara funnen i Audiovisual Media Services Directive (AVMS-direktivet) från år 2010, 

tidigare Television without Frontiers Directive.60 Television without Frontiers Directive, 

eller TWF-direktivet, var det som möjliggjorde det fria flödet av broadcastingtjänster 

inom EU.61 På grund av den ökande likformigheten som framskred mellan de olika 

tjänsterna så utvecklades lagstiftningen olika bland medlemsländerna. EU-domstolen 

har genom praxis påpekat att harmonisering av medlemsstaters nationella rätt på 

området måste ske i syfte att främja den inre marknaden. Det är av den anledningen 

som revideringsförslaget till det nya AVMS-direktivet togs fram.62 AVMS-direktivet är 

relativt inkluderande och täcker därför in såväl marksändningar, kabelsändningar, 

                                                             
58 Bernt Hugenholtz, Copyright without Frontiers: is there a Future for the Satellite and Cable Directive?, 
Institute for Information Law of the University of Amsterdam (IViR), Amsterdam, 2005, s. 6. 
59 Hugenholtz, i not 38 a.a. Study on the Recasting of Copyright and Related Rights for the Knowledge 
Economy, s. 39. Jämför här det äldre förslaget till definitionen av webcasting från WIPO Broadcasting 
Treaty, SCCR/11/13, artikel 2: “making sounds or of images or of images and sounds or of the 
representations thereof accessible to the public, by wire or wireless means over a computer network at 
substantially the same time”. 
60 Se Europaparlamentets och Rådets direktiv om ändring av Rådets direktiv 89/552/EEG om 
samordning av visa bestämmelser som fastställts i medlemsstaternas lagar och andra författningar om 
utförandet av sändningsverksamhet för television från år 2005. Tillgänglig på: ”http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52005PC0646&from=EN”. 
61 Bernt Hugenholtz m.fl., Study on the Implementation and Effect in Member States’ Laws of Directive 
2001/29/EC on the Harmonisation of Certain Aspects of Copyright and Related Rights in the Information 
Society, Institute for Information Law of the University of Amsterdam (IViR), Amsterdam, 2007, s. 28. Se 
även EU-domstolens dom C-89/04 Mediakabel där broadcasting definierades som “the transmission of 
programmes to an indeterminate number of potential viewers to whom the same images are transmitted 
simultaneously.”. 
62 Laurent Garzaniti, Telecommunications, Broadcasting and the Internet, 2 u. Thomson, Sweet & 
Maxwell, London, 2003, s. 150-151. 
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satellitsändningar som webbsändningar.63 Vad som explicit undantagits därifrån är 

telekommunikationstjänster som erbjuder information eller meddelanden per 

individuell begäran. I det undantaget ingår telefon, telefax, elektroniska databanker och 

andra dylika tjänster.64 Enligt förslaget som låg till grund för direktivet skulle även 

tjänster som video-on-demand ha övervägts att ingå. Detta då så kallad närliggande 

video-on-demand, eller “near-video-on-demand”, vilket består av ett förutbestämt 

programschema som sänds med regelbundna intervaller från vilken mottagaren kan 

välja ett specifikt program att titta på. Motsatsvis består dock video-on-demand inte av 

schemaladga program för allmänheten utan av kataloger som mottagaren kan välja från 

vid vilken tidpunkt som den själv väljer och valdes därför att placeras utanför ramen för 

direktivet.65   

 I preambelns skäl 58 görs en tydlig åtskillnad mellan TV-broadcasting och on-

demand: ”On-demand audiovisual media services are different from television 

broadcasting with regard to the choice and control the user can exercise, and with 

regard to the impact they have on society.”. Enligt artikel 1 fortsätter det aktuella 

direktivet att definiera begreppen på ett väldigt tydligt och praktiskt användbart sätt: 

“Article 1:  

… 

(e) ‘television broadcasting’ or ‘television broadcast’ (i.e. a linear audiovisual media 

service) means an audiovisual media service provided by a media service provider for 

simultaneous viewing of programmes on the basis of a programme schedule;  

(g) ‘on-demand audiovisual media service’ (i.e. a non-linear audiovisual media service) 

means an audiovisual media service provided by a media service provider for the 

viewing of programmes at the moment chosen by the user and at his individual request 

on the basis of a catalogue of programmes selected by the media service provider;”. 

Enligt förslaget ska en TV-broadcast innebära “a linear audiovisual media service where 

a media service provider decides upon the moment in time when a specific programme 

is transmitted and establishes the programme schedule”.66 Fokus i den formuleringen 

                                                             
63 Se skäl 27 I preambeln: “Television broadcasting currently includes… analogue and digital television, 
live streaming, webcasting and near-video-on-demand…”. Se också C-11/95, Kommissionen v Belgien 
[1996] I E.C.R. 4115 där EU-domstolen bekräftade att TWF-direktivet var applicerbart även på 
kabelsändningar för TV-program. 
64 Artikel 1(a) Television without Frontiers Directive. 
65 Laurent Garzaniti, Telecommunications, Broadcasting and the Internet, 2 u. Thomson, Sweet & 
Maxwell, London, 2003, s. 152. 
66 Se artikel 1 (c) i förslaget till ändring av direktiv 89/522/EEG från år 2005. För sig definieras icke-
linjära tjänster enligt artikel 1 (e) som “an audiovisual media service where the user decides upon the 
moment in time when a specific programme is transmitted on the basis of a choice of content selected by 
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ligger på utsändarens val av tidpunkt för sändning snarare än hur mottagaren tar emot 

materialet. Dessutom baseras definitionen på tablåegenskaperna som ligger till grund 

för sändningen som, vilket nämndes ovan, saknas när det kom till det föreslagna WIPO 

Broadcast Treaty. Rimligtvis måste en broadcastingtjänsts grundläggande syfte anses 

vara att schemalägga material som därefter sänds ut till en allmänhet, varpå detta borde 

reflekteras i definitionen.  

 På nationell nivå har broadcastingbegreppet tagit sig an ett flertal skepnader i 

form av bland annat sändning, radiosändning, runtradiosändning, radio-, ljudradio- och 

TV-program, samt television. Det blir tydligt efter en genomgång av de olika begreppen 

att dess definitioner allt som oftast landar i samma distinktion. Det grundar sig i hur 

programinnehållet kommuniceras och nivån av interaktivitet för mottagaren.  

 I yttrandefrihetsgrundlagens (YGL) 1 kap. 1 § 3 stycket ges en förklaring om hur 

radioprogram används som en inkluderande term innefattande såväl ljudradio som 

television samt ”… innehållet i vissa andra överföringar av ljud, bild eller text som sker 

med hjälp av elektromagnetiska vågor samt innehållet i vissa offentliga uppspelningar 

ur en databas.”. I 6 § ges tillgång till den så kallade webbsändningsregeln som avser till 

allmänheten riktade radioprogram vilka kan tas emot med hjälp av tekniska hjälpmedel. 

Regeln tar därför särskilt sikte på internetsändningar av radioprogram som genom 

tillhandahållande till allmänheten på särskild begäran av direktsända eller inspelade 

program, om starttidpunkten och innehållet inte kan påverkas av mottagaren. En slags 

webbtablå där mottagaren enbart kan välja vilken kanal den vill se på men inte när ett 

speciellt program ska visas. Paragrafen är viktig för att förtydliga att radio- och TV-

program som överförs genom internet även omfattas av YGL.67 Undantagsvis finns 

databasregeln i 9 § som avser andra fall än i webbsändningsregelns 6 §.68 Där framgår 

det att radioprogram också kan inbegripa tillhandahållandet av en databas. Innehållet 

kan dock endast modifieras av de som administrerar verksamheten. Databasen kan 

variera i funktion beroende på om det rör sig om en direkt överföring där mottagaren 

söker upp databasen som redan tillhandahåller den önskade informationen eller 

indirekt överföring, så kallad print-on-demand (beställningstryck). Informationen kan 

även levereras på databasen enligt överenskommelse i förväg (push-teknik) eller 

                                                                                                                                                                                              
the media service provider.” Tillgänglig på: “http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52005PC0646&from=EN”. 
67 Hans-Gunnar Axbergers kommentar till YGL, 1 kap. 6 §, p. 21. Se även prop. 2009/10:81 s. 45 f. 
68 Angående den följande diskussionen, se a.a., p. 30-31. 
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genom offentlig uppspelning (digital bio).  

 Uttrycket ”på särskild begäran” ska inte automatiskt förväxlas med on-

demandbegreppet i YGL. För webbsändningsregeln ingår inte on-demandtjänster då det 

framgår uttryckligen att det inte får vara möjligt för mottagaren att påverka innehållet i 

sändningen. Istället åsyftas on-demandtjänster i databasregeln då informationen 

tillhandahålls på mottagarens begäran.69 Här görs det med andra ord en tydlig 

distinktion mellan on-demand- och broadcastingtjänster i svensk rätt.  

 I radio- och TV-lagen (RTVL) framgår det i definitionerna som ges i 3 kap. 1 § p. 7 

och 18 att ljudradiosändning och TV-sändning är sändningar av ljudradio- eller TV-

program som mediebolag tillhandahåller för allmänheten, med hjälp av elektroniska 

kommunikationsnät, avsedda att tas emot med tekniska hjälpmedel. Beställ-TV, ett 

begrepp som dyker upp i p. 3, definieras som en tjänst där mediebolag förser 

allmänheten med TV-program genom elektroniska kommunikationsnät på begäran av 

användaren, vid en tidpunkt som användaren själv väljer och från en katalog med 

program som leverantören har valt ut.70 Skillnaden görs alltså återigen mellan on-

demand- och broadcastingtjänster samt framförallt vem som väljer att programmet ska 

starta och när.71  

 I förarbetena till lagändringarna i URL som kom 2005, i och med införandet av 

InfoSocdirektivet, gjordes en ansats att förklara hur de två begreppen on-demand och 

broadcasting passade in i de nya förändringarna. Vad gäller broadcasting gav det 

upphov till viss förvirring angående begreppet communication to the public och 

huruvida det kunde direktöversättas till överföring till allmänheten eller om det även 

rörde offentligt framförande och offentlig visning. Detta berodde på att begreppet 

offentligt framförande skiljde sig från Bernkonventionens ”public performance” i 

förening med art. 11.1 i.72 Det kunde dock konstateras att även broadcasting kunde 

räknas in som överföring till allmänheten enligt URL och därmed kopplas ihop med de 

sändningsbegrepp som förekom däri.73 Däremot görs ingen tydlig åtskillnad mellan vad 

som klassas som on-demand eller broadcasting likt InfoSocdirektivet vilket gör det 

svårt att få någon praktisk nytta av de skiljelinjer som dras i både YGL och RTVL. 

                                                             
69 A.a., p. 21. 
70 Se prop. 2009/10:115 s. 109. 
71 Rosemarie Jansson Håvik, Kommentar till radio- och TV-lagen, Karnov, kap. 3, p. 15. 
72 Se vidare om detta i Ds  2003:35, Upphovsrätten i informationssamhället – genomförande av direktiv 
2001/29/EG m.m. 
73 Prop. 2004/05:110 s. 501. 
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3.3.1. Klar definition av broadcasting? 

I centrum för debatten rörande internetbaserad broadcasting återfinns begreppet 

interaktivitet. Interaktivitet är starkt förknippat med on-demandtjänster och därmed 

ett bra mått att utgå ifrån för att avskilja dessa från broadcasting.  

 Enligt professor Hugenholtz är det, på grund av den pågående tekniska 

utvecklingen, svårt att härleda någon obestridlig tolkning av on-demandbegreppet på 

EU-nivå.74 Vad som framförallt är oklart är nivån av interaktivitet. Det går att konstatera 

att trots formuleringen i InfoSocdirektivet utgörs interaktiviteten, alltså användarens 

kontroll, av ”vad” och ”hur” lika mycket som ”när” och ”var”.75  Den ovan nämnda IViR-

undersökningen menar på att interaktiviteten ska ses som en glidande skala där 

närliggande on-demanddistribuering av musik genom webcasting, eller webbradio, kan 

sändas med visst innehåll för en specifik radiostation vilket kan påminna om on-

demand. Däremot kan webbradio också sändas delvis eller helt utan interaktivitet och 

därmed kunna jämföras med det mer traditionella broadcastingbegreppet.  

 Ur ett rättssäkerhetsperspektiv måste det finnas ett mer effektivt sätt att be-

döma huruvida det rör sig om broadcasting eller on-demand när någon distribuerar ett 

verk på internet. En gränsdragning borde göras på EU-nivå, frågan är dock var den ska 

dras och hur mycket detta får anses påverka upphovsmannens exklusiva rätt att över-

föra sitt verk till allmänheten. Trots det står det klart att en harmoniserad definition av 

dessa begrepp måste skapas för att undvika en total sammanblandning av regler. Inte 

minst för att aktörer på marknaden ska kunna känna sig säkra på vilket begrepp som 

kan härledas till deras tjänst samt, i förlängningen, vilka spelregler som gäller. Översikt-

ligt sett brukar de verk som distribueras genom broadcasting rättighetsklareras 

kollektivt medan on-demanddistribuerade verk typiskt sett inte gör det.76 Vilket inne-

bär att de som nyttjar ett verk genom en distributionsmodell baserat på broadcasting 

                                                             
74 Bernt Hugenholtz m.fl., Study on the Implementation and Effect in Member States’ Laws of Directive 
2001/29/EC on the Harmonisation of Certain Aspects of Copyright and Related Rights in the Information 
Society, Institute for Information Law of the University of Amsterdam (IViR), Amsterdam, 2007, s. 28. 
75 Som exempel kan det nämnas att det på sida 26 av förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv 
om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället 
från år 1997 framgår att tjänster som närliggande video-on-demand, pay per view och betal-TV (pay-TV) 
inte är att kvalificera såsom överföring till allmänheten. Tillgänglig på: ”http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:51999AP0026&qid=1460126437807&from=SV”. 
76 Bernt Hugenholtz m.fl., Study on the Recasting of Copyright and Related Rights for the Knowledge 
Economy, Institute for Information Law of the University of Amsterdam (IViR), Amsterdam, 2006, s. 56. 
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har en mycket smidigare rättighetsklarering än vad som skulle gälla för on-demand.77 I 

nästa avsnitt undersöks konsekvenserna av detta otydliga system när det gäller 

rättighetsklareringen i Sverige med en utgångspunkt i 45, 46 och 47 §§ URL. 

  

                                                             
77 OECD, Working Party on the Information Economy, Digital broadband content, Digital content 

strategies and policies, 2006, s. 25. Tillgänglig på: 

“http://www.oecd.org/internet/ieconomy/36854975.pdf”. 
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4. Rättighetsklareringen 

01011001 01101111 01110101 00100000 01100011 01100001 01101110 00100111 01110100 00100000 01100001 01101100 01110111 

01100001 01111001 01110011 00100000 01100111 01100101 01110100 00100000 01110111 01101000 01100001 01110100 00100000 

01111001 01101111 01110101 00100000 01110111 01100001 01101110 01110100 00101110 00100000 01000010 01110101 01110100 

00100000 01101001 01100110 00100000 01111001 01101111 01110101 00100000 01110100 01110010 01111001 00100000 01110011 

01101111 01101101 01100101 01110100 01101001 01101101 01100101 01110011 00100000 01111001 01101111 01110101 00100000 

01101010 01110101 01110011 01110100 00100000 01101101 01101001 01100111 01101000 01110100 00100000 01100110 01101001 

01101110 01100100 00100000 01111001 01101111 01110101 00100000 01100111 01100101 01110100 00100000 01110111 01101000 

01100001 01110100 00100000 01111001 01101111 01110101 00100000 01101110 01100101 01100101 01100100 00100001 00100001  

[Rolling Stones] [You Can’t Always Get What You Want]  

Riktigt är det att kultur emellanåt upplevs vara ovärderlig på ett filosofiskt plan men 

oavsett livsfilosofi är det omöjligt att förneka dess faktiska ekonomiska värde. Med en 

livslång rätt78 till en ekonomisk kompensation är det trots allt pengar som driver långa 

led av industrier att producera musik, film, teater och annan konst. Det är dock 

intressant då det är just denna speciella ersättning som kan innebära skillnaden mellan 

någons tillåtna eller otillåtna användning av ett verk. Detta ekonomiska värde är 

givetvis inte bestämt av naturen utan fastställs mellan två parter som normalt ingår ett 

så kallat licensavtal.79 Därför är det nödvändigt med en fördjupning som tar en närmare 

titt på rättighetsklareringen vad gäller upphovsrättsliga verk som förmedlas antingen 

on-demand eller via broadcasting med ett speciellt fokus kring vad som gäller för den 

nya tidens medier – internet.  

 Enligt 2 kap. regeringsformen framgår det att upphovsmannen äger rätten till 

sina verk efter bestämmelser som meddelas i lag.80 Denna paragraf, som finns inskriven 

under kapitlet om grundläggande fri- och rättigheter, anger att upphovsrätt i Sverige 

alltid uppstår hos den som är upphovsman. Därför måste övriga fysiska eller juridiska 

personer härleda sin rätt till den ursprunglige upphovsmannen för att kunna göra den 

gällande. En aktuell part kan därför vara ett förlag som upphovsmannen valt ska 

företräda denna vid förfogandet av verket eller annan organisation som ska hantera 

rättigheterna kollektivt. Licensavtalen varierar beroende på vilka parter som är 

inblandade och vilka rättigheter de gäller för men allt som oftast är det viktigt att 

klargöra faktorer som klareringens syfte, vilka distributionskanaler som menas, om det 

rör sig om generella eller specifika rättigheter, ett exklusivt eller icke-exklusivt 

                                                             
78 Ensamrätten gäller till utgången av det sjuttionde året efter dennes död, se 4 kap. 43 § URL. 
79 Kristiina Harenko, Does Licensing Matter Anymore? – CJEU’s Findings on Digital Exhaustion and Cases 

on Linking, Nordiskt Immateriellt Rättsskydd (NIR), 6/2015, s. 632. 
80 Regeringsformen 2:16. 
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samarbete, om avtalet ska gälla begränsat eller obegränsat i tiden samt om avtalet går 

att överföra på annan part eller sublicensieras o.s.v.81 Det finns en mängd variabler att 

ta hänsyn till vid fastställandet av både de yttre som inre gränserna för ett licensavtal.82 

Dessa tas i beaktning vid tvist och blir föremål för en så kallad avtalstolkning. 

4.1. Grundläggande avtalstolkning 

Det finns två viktiga principer som ligger till grund för avtalstolkningen och dessa är 

benämnda den ideella rätten och specifikationsprincipen.83 Den ideella rätten består av 

en paternitetsrätt och en respekträtt.84 Paternitetsrätten, eller namngivningsrätten, 

innebär att upphovsmannen ska nämnas vid namn i samband med att verket görs 

tillgängligt till allmänheten. Respekträtten medför att andra inte får ändra verket eller 

använda det i ett sammanhang som anses kränkande för upphovsmannen. Som exempel 

på sammanhang som kan anses vara kränkande nämns förslagsvis marknadsföring av 

en produkt eller politiska möten. I dessa fall bör tillstånd inhämtas. Den ideella rätten 

kan som huvudregel inte avtalas bort i annat fall än då det angår en till art och 

omfattning begränsad användning av verket.85 Professor Rosén konstaterar att vad 

gäller de närstående rättigheterna är det enbart utövande konstnärer och fotografer 

som åtnjuter ett svarande ideellrättsligt skydd som upphovsmännen gör i 3 § URL: 

”Här får man ta lagens tystnad för de övriga närstående rättigheternas vidkommande ad 

notam86. Detta följer av att det vid de senare rättigheterna inte uppkommer något 

resultat som är rättighetsinnehavarens personliga uttryck såsom ett i sig skyddsvärt 

fenomen, varför inte heller någon grund för en ideell rätt föreligger. Här rör 

rättigheterna närmast ett skydd för investeringar i ljud-, film-, program- och 

katalogproduktion. Av det skälet förekommer inte heller sådana ideellrättsligt grundade 

restriktioner för överlåtbarheten som eljest anknyter till upphovsrättigheter och således 

även till utövande konstnärers och fotografers rätt.”87 

                                                             
81 Jan Rosén, Upphovsrättens avtal, 3 u. Norstedts Juridik, Stockholm, 2006, s. 121 f. 
82 Kristiina Harenko, Does Licensing Matter Anymore? – CJEU’s Findings on Digital Exhaustion and Cases 
on Linking, Nordiskt Immateriellt Rättsskydd (NIR), 6/2015, s. 632. 
83 Christina Wainikka, Upphovsrätten i mediebranschen – en fråga om avtal, Svensk Juristtidning, 
Uppsala, SvJT 2007 s. 599, s. 603. 
84 För en djupare prövning av paternitetsrätten, se bl. a. NJA 1993 s. 263 och NJA 1996 s. 354.  För 
respekträtten, se exempelvis NJA 1975 s. 679 och NJA 2005 s. 905.   
85 URL 3:27, läses i förening med 1:3. 
86 Läs ”till anteckning”, ”till iaktagelse”, se Nationalencyklopedin, ad notam, 
”http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ad-notam”. 
87 Jan Rosén, Upphovsrättens avtal, 3 u. Norstedts Juridik, Stockholm, 2006, s. 196. Se även 45 och 49 §§ 
till 3, 11 och 28 §§ URL. Se dock 46 § URL för fonogramproducenter till 11 § URL. 
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Specifikationsprincipen88 är en övergripande princip som används vid avtalstolkning på 

upphovsrättens område och innebär att avtal ska tolkas restriktivt, till förmån för 

upphovsmannen.89 Det betyder att klausuler som rör klarering av rättigheter måste 

vara klart specificerade för att kunna anses som gällande.90 Principen innebär därför ett 

undantag från huvudregeln i den allmänna avtalsrätten, att finna den gemensamma 

partsviljan.91 

 Det har nyligen dykt upp ett par tingsrättsdomar med anknytning till den 

nämnda avtalstolkningen.92 I Solna tingsrätt dömdes skivbolaget MNW Music för 

upphovsrättsintrång då det lagt ut musik från punkbandet KSMB93 (företrädd av 

bandets trumslagare Johan Johansson och Musikerförbundet) på Spotify som domstolen 

uttryckligen hänvisar till som en on-demandtjänst. Själva tvisten stod och vägde på avtal 

som ingåtts mellan parterna där MNW givits en äganderätt till ljudinspelningarna. 

Däremot framgick det inte klart att MNW hade rätten att distribuera dessa inspelningar 

genom deras digitala kanaler. Detta var såklart ingenting märkligt då det senast 

åberopade avtalet ingicks 1981, långt innan dessa typer av tjänster existerade. 

Specifikationsprincipen fick därför tolkningsföreträde. Att Johan Johansson hade 

mottagit betalningar och genom sin passivitet under åren skulle anses ha medverkat till 

ett konkludent handlande var ingenting som domstolens ledamöter gav uttryck för. Kort 

därefter kom ett i princip identiskt fall från Stockholms tingsrätt där Warner Music 

stämdes av dansbandet Jigs kapellmästare Tryggve Johansson och Musikerförbundet. 

Denna gång var utfallet det motsatta och skivbolaget vann. Vikten fästes istället på att 

avtalen parterna emellan fastställt att ”… artisten överlåter på bolaget de för bolaget 

gjorda inspelningarna utan någon inskränkning i äganderätten eller användningen…” 

samt att Johansson faktiskt mottagit royalty för den digitala användningen. Warner 

friades därför från anklagelserna.  

                                                             
88 Se även specifikationsgrundsatsen och specialitetsgrundsatsen. Jämför beskrivningarna i mål T 6667-
14 (Johan Johansson), mål T 11335-14 (Tryggve Johansson) samt SOU 2010:24 s. 93 f. 
89 Christina Wainikka, Upphovsrätten i mediebranschen – en fråga om avtal, Svensk Juristtidning, 
Uppsala, SvJT 2007 s. 599, s. 604. 
90 Henry Olsson, Copyright – Svensk och internationell upphovsrätt, 8 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 
2009, s. 287.   
91 Christina Wainikka, Upphovsrätten i mediebranschen – en fråga om avtal, Svensk Juristtidning, 
Uppsala, SvJT 2007 s. 599, s. 604. 
92 Angående den följande diskussionen, se mål T 6667-14 (Johan Johansson) och mål T 11335-14 
(Tryggve Johansson). 
93 KSMB är en förkortning och står för Kurt-Sunes med Berit. 
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4.2. Avtalslicenser 

I en växande globaliserad värld blir det allt svårare att tillvarata sina intressen ensam. 

Då det inte längre är möjligt att kontrollera vartenda nyttjande som sker tar 

rättighetsförvaltande organisationer över och gör det åt en istället. Dessa kan kopplas 

ihop med organisationer som finns över hela världen och på så sätt skapa ett starkare 

skydd i det kollektiva.94 Vad dessa organisationer gör rent konkret är att samla in 

ersättning från de olika former av nyttjanden som uppkommer.95 Därefter delas 

ersättningen upp bland de olika rättighetsinnehavarna. Tack vare det internationella 

samarbetet, med den nationella förankringen hos varje organisation, är det därför 

möjligt för organisationerna att tillvarata rättigheterna hos ett världsomfattande 

register av musik, filmer, pjäser m.m.96  

 För svensk del representeras upphovsmän och andra rättighetsinnehavare av 

exempelvis Copyswede97, Bonus Copyright Access98, BUS99, STIM100, SAMI101, IFPI102, 

NCB103 och ALIS104. För att kunna vara en avtalslicensorganisation måste den anses 

företräda ett flertal upphovsmän till i Sverige använda verk på området, trots att vissa 

upphovsmän inte företräds av organisationen ger avtalslicensen ändå en rätt att nyttja 

                                                             
94 Svante Bergström, Program för upphovsrätten, Nordiskt Immateriellt Rättsskydd (NIR) 2011 s. 143, s. 
153 f., se även Henrik Stannow, Yngve Åkerberg, Håkan Hillerström, Musikjuridik – Rättigheter och avtal 
på musikområdet, 3 u., Instant Book AB, Stockholm, 2009, s. 179 f.  
95 Se NJA 1968 s. 104 och NJA 2003 s. 465 för en närmare redovisning kring detta. 
96 Marianne Levin, Lärobok i Immaterialrätt, 10 u., Norstedts Juridik AB, Vällingby, 2011, s. 37-38, se även 
Johan Axhamn, Lucie Guibault, Cross-border extended collective licensing: a solution to online 
dissemination of Europe’s cultural heritage?, Institute for Information Law of the University of 
Amsterdam (IViR), Amsterdam, 2011, s. 34. 
97 Licensierar tillsammans med Ubos, IFPI och FRF bland annat vidaresändning av radio och TV-
sändningar i kabelnät, via on-demandtjänster och utgivning av DVD samt ombesörjer 
kompensationssystemet för privatkopiering, se ”http://www.copyswede.se/om-copyswede/”. 
98 F.d. Bonus Presskopia. Licensierar tillsammans med 14 andra organisationer på främst litteratur-, 
press-, bild- och notområdet, se ”http://www.bonuscopyright.se/texter/read.php?mid=315”. 
99 Bildupphovsrätt i Sverige. Licensierar bild och form tillsammans med sju bildorganisationer i Sverige, 
se ”http://bus.se/information/om-bildupphovsratt-i-sverige”. 
100 Svenska tonsättares internationella musikbyrå. Förvaltar i samarbete med FST, SKAP och 
Musikförläggarna rättigheter till musik och text, se ”https://www.stim.se/sv/organisationen-stim”. 
101 Svenska artisters och musikers intresseorganisation. Förvaltar i samarbete med TF, SYMF och 
Musikerförbundet artisters och musikers ersättningsrätt, se ”http://www.sami.se/om-oss.aspx”. 
102 International Federation of the Phonographic Industry. Förvaltar, i samarbete med majoriteten av 
svenska skivbolag, skivbolagens ersättningsrätt, se ”http://www.ifpi.se/var-verksamhet”. 
103 Nordisk Copyright Bureau. Dotterbolag till STIM och samägs av motsvarande organisationer i 
Danmark, Norge, Finland och Island. Licencierar exemplarframställningar vad gäller inspelningar av 
musikaliska verk, se ”https://www.ncb.dk/05/5-1-1.html”. 
104 Administration av litterära rättigheter i Sverige. Licensierar i samarbete med SLFF, SJF, SDF och SFF 
litterära verk, se ”http://www.alis.org/om-alis/”. 
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deras verk.105 Utifrån den grundläggande avtalslicensbestämmelsen i 3 a kap. 42 a § 

URL, som beskriver vad en avtalslicens är, så bygger 42 b – 42 g §§ vidare på de 

särskilda situationer där avtalslicenser gäller. Dessa situationer avser 

exemplarframställning inom myndigheter och organisationer m.m. (42 b §), 

exemplarframställning i undervisningsverksamhet (42 c §), exemplarframställning samt 

tillgängliggörande för allmänheten genom bibliotek och arkiv (42 d §), utsändning av 

verk genom radio- eller TV-företag (42 e §), vidaresändning av verk som ingår i radio- 

eller TV-utsändning (42 f §) samt återanvändning av egenproducerat material i radio- 

och TV-utsändningar (42 g §). 42 h § ger uttryck för en generell avtalslicens som 

infördes efter en lagändring den 1 november 2013.106 En avgränsning görs här mot 42 b 

– 42 d §§ och istället läggs fokus på de särskilda situationerna för radio- och TV-företag i 

42 e – 42 g §§ samt den generella avtalslicensen i 42 h §. Avtalslicensen för radio- och 

TV-företag var den första att instiftas, främst för att det visade sig problematiskt att 

inom radioverksamheten klarera nödvändiga rättigheter med varje enskild 

rättsinnehavare i tid inför varje sändning.107 En kompromiss mellan ett flexibelt 

klareringssystem och upphovsmannens ensamrätt nåddes i och med den avtalslicensen 

som inkluderade den viktiga ersättningsrätten.108  

 42 e § låter radio- och TV-företag att sända ut offentliggjorda litterära och 

musikaliska verk samt offentliggjorda konstverk, om avtalslicens gäller enligt 42 a §. 

Efter den nämnda lagändringen från 2013 erbjuds även rätten att sända ut verk, som 

redan ingår i företagets sändning, genom överföring till allmänheten på ett sådant sätt 

att enskilda kan få tillgång till det från en plats och vid en tidpunkt som de själva 

väljer.109 Viktigt att hålla isär vilka rättigheter som hör hit och inte då denna 

bestämmelse enbart gäller för litterära och musikaliska verk samt vissa konstverk, inte 

filmverk exempelvis där klareringen måste ske genom individuella avtal parterna 

emellan.110 Fler verk som undantas från 42 e § enligt dess andra stycke är sceniska verk 

såsom skådespel eller dans. Även här måste därför individuella avtal ingås för 

användningen av dessa verk. Har upphovsmannen enligt 42 e § 2 st. förbjudit sändning 

                                                             
105 URL 3 a kap. 42 a §. Se även 42 b-42 g §§ för undantag och specialregleringar samt 42 h § för den 
generella avtalslicensen. 
106 SFS 2013:691. 
107 SOU 1956:25 s. 235. 
108 Marianne Levin, Lärobok i immaterialrätt, 10 uppl., Norstedts Juridik, Vällingby, 2011, s. 157 ff. 
109 SFS 2013:691, se även prop. 2012/13:141 s. 81. 
110 Prop. 1993/94:109 s. 33. 

https://pro-karnovgroup-se.ezp.sub.su.se/document/abs/PROP_2012_2013_0141_S_0081?src=document
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av verket eller om det skulle finnas en särskild anledning att anta att denna skulle 

motsätta sig utsändningen så gäller inte första stycket.111 Vad som stadgas i 42 e § 3 st. 

innebär, något förenklat, att utsändning som sker över satellit kräver att utsändningen 

samtidigt sker genom en marksändare för att avtalslicensen skall gälla.112  

 42 f § anger avtalslicensen som reglerar vidaresändning av radio- och TV-

företags sändningar. Vidaresändningar beskrivs i paragrafen som ett samtidigt och 

oförändrat återutsänt verk som ingår i en trådlös radio- eller TV-sändning.113 Även om 

det rör sig om samma program som sänts tidigare så är det alltså att anse som ett nytt 

tillgängliggörande om det sänds en gång till. Originalutsändningen ska enligt första 

stycket ha varit trådlös för att kunna aktualiseras i denna paragraf men själva 

vidaresändningen kan ske både trådlöst eller genom kabel. Denna paragraf aktualiseras 

ej för övriga nyttjanden som kan ske till följd av vidaresändningen, exempelvis om det 

skulle visas inför en allmänhet och kvalificera som ett offentligt framförande.114  42 f § 

andra stycket fastslår att första stycket inte gäller om det rör sig om verk där 

rättigheterna till det innehas av det radio- eller TV-företag som sänder ut den 

ursprungliga sändningen, vilket istället aktualiserar 42 e §.  

 42 g § skulle kunna beskrivas som en relativt nymodig uppfinning i URL som 

reglerar radio- och TV-företagens egna eller av dem beställda produktioner som har 

sänts ut före den 1 juli 2005.115 Det är en slags preskriptionsbestämmelse som innebär 

att alla verk som företaget kan definiera som egna eller av dem beställda produktioner 

och har sänts ut före ovan nämnda datum slipper rättighetsklareras med varje enskild 

rättsinnehavare utan går under den aktuella avtalslicensen. Då all typ av överföring till 

allmänheten är tillåten får även viss exemplarframställning enligt 42 g § andra 

meningen göras som är nödvändig för att möjliggöra den önskade överföringen. Även 

här förekommer det i andra stycket en möjlighet för upphovsmannen att meddela ett 

förbud som i 42 e §. 

                                                             
111 Se mer om detta i Henry Olsson, Copyright – Svensk och internationell upphovsrätt, 8 u., Norstedts 
Juridik, Stockholm, 2009, s. 205. 
112 Jämför med Sat/Cabdirektivet art. 3(2). 
113 Vad gäller begreppen samtidigt och oförändrad menas att det inte får ske någon tidsförskjutning eller 
förändring av själva programmet. I förarbetena till lagen jämställs en återutsändning i förändrad form 
med att programmet sänds textat eller dubbat, jämför prop. 1985/86:146 s. 29. 
114 Då blir det nya nyttjandet föremål för upphovsmannens ensamrätt till verket, se prop. 1985/86:146 s. 
30. 
115 Infördes den 1 april 2011, se prop. 2010/11:33 s. 18 f. Anledningen till det specifika datumet 1 juli 
2005 kan kopplas till införandet av InfoSocdirektivet när on-demandrätten infördes i svensk nationell 
rätt. Vidaresändning av egna verk som sker efter det ovan nämnda datumet får därför klareras i enskilda 
avtal med rättsinnehavarna, se prop. 2010/11:33 s. 28 f. 
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4.2.1. Den generella avtalslicensen 

Den sjunde avtalslicenstypen är benämnd den generella avtalslicensen då den är just 

generell. Det är en form av slasktratt för alla avtalslicenser som lagstiftaren inte hunnit 

lagstifta om som marknaden kan skapa på egen hand. 42 h § är det senaste nyförvärvet i 

3 a kap. som infördes den 1 november 2013116 och tillkom på grund av den ökade 

efterfrågan efter en smidigare avtalslicens som gjorde det möjligt för parter på 

marknaden att gemensamt komma överens om villkoren för licensen. På så sätt kunde 

lagstiftaren undvika ett återkommande lagstiftningsarbete som kunde ta tid och vara 

ineffektivt i försöken att hinna ikapp nya brister som behöver åtgärdas.117 Exempelvis 

har den generella avtalslicensen kunnat komma till användning vid utnyttjande av verk 

i samband med tidsförskjuten uppspelning av TV-program.118  

 42 h § ger var och en möjligheten att inom ett avgränsat område framställa 

exemplar av verk eller tillgängliggöra offentliggjorda verk för allmänheten också i andra 

fall än de som anges i 42 b – 42 g §§. Återigen kan tidsförskjutna uppspelningar av TV-

program nämnas för att denna gång exemplifiera innebörden av ett avgränsat 

område.119 Den generella avtalslicensen baseras, som de andra licenserna, på 42 a § 

vilket det enligt propositionen innebär att licensen enbart ska användas om verken 

annars inte kan nyttjas lovligen, det vill säga utan att klarera rättigheterna med 

rättighetsinnehavarna för varje verk.120 Utan att förklara mer ingående i specifika fall 

som skulle vara aktuella så ger propositionen istället svar på vilka situationer som det 

inte kan medges en generell avtalslicens för. Dessa är dels då försök har gjorts att ingå 

avtal individuellt utan resultat då gemensamma villkor inte kunnat framförhandlas, dels 

när den ena parten inte kunnat förhandla på grund av bristande finansiell förmåga och 

dels då användaren kan begränsa sitt nyttjande till ett begränsat omfång så att 

individuella avtal kan ingås.121 I övrigt gäller att användaren genom avtalet med 

organisationen ska ges en rätt att nyttja de typerna av verk som avtalats även om 

verkens upphovsmän inte företräds av nämnda organisation. Även här finns ett 

förbudsrekvisit likt majoriteten av de andra licenserna. 

                                                             
116 SFS 2013:691. 
117 Prop. 2012/13:141 s. 53 f. 
118 Prop. 2012/13:141 s. 57. 
119 Prop. 2012/13:141 s. 83. 
120 Prop. 2012/13:141 s. 55. 
121 Prop. 2012/13:141 s. 84. 
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4.3. Närstående, med olika rättigheter 

URL:s femte kapitel beskriver rättsförhållandet till de aktörer som innehar närstående 

rättigheter. Dessa inbegriper utövande konstnärer, fonogram- och filmproducenter, 

radio- och TV-företag, framställare av fotografiska bilder samt framställare av kataloger 

och andra sammanställningar.122 För de två sistnämnda kategorierna, fotografier samt 

sammanställningar framgår det i dessa fall med tydlighet vilken rättighetsklarering som 

gäller vid de givna tillfällena.  

 Framställare av kataloger eller andra sammanställningar som är resultatet av en 

väsentlig investering har givits en uteslutande rätt till exemplarframställning och 

tillgängliggörandet till allmänheten enligt 49 §. Fotografer har även de givits en 

uteslutande rätt till exemplarframställning och tillgängliggörandet till allmänheten 

enligt 49 a §.  

 Den fortsatta framställningen i denna del kommer att begränsas till att endast 

avhandla 45, 46, 47 och 48 §§ vilket i förlängningen enbart berör utövande konstnärer, 

fonogram- och filmproducenter samt radio- och TV-företag. Denna avgränsning beror 

främst på den speciella karaktären hos 47 § och hur den skiljer mellan on-demand och 

andra typer av sändningar på ett sätt som de tidigare nämnda kategorierna inte gör. Till 

att börja med introduceras utövande konstnärer i 45 § med en uteslutande rätt att 

förfoga över sina framföranden av litterära eller konstnärliga verk eller liknande genom 

inspelning, exemplarframställning och att göra det tillgängligt för allmänheten. 

Fonogram- och filmproducenter presenteras i 46 § med en uteslutande rätt att förfoga 

över sina upptagningar genom exemplarframställning och tillgängliggörandet till 

allmänheten.  

 Radio- och TV-företag har enligt 48 § en så kallad signalrätt som ger dem en 

uteslutande rätt att förfoga över deras sändningar. De situationer som berörs framgår i 

en lista som inkluderar upptagning, exemplarframställning, spridning, återutsändning 

eller återgivning mot inträdesavgift samt on-demandsändningar. Justitieråd Dag 

Mattsson bidrog med ett särskilt yttrande i Högsta domstolens avgörande NJA 2015 s. 

1097 (C More Entertainment) där han beskrev syftet bakom 48 § som bland annat var 

motiverat av intresset att skydda de investeringar som ansågs viktiga för utsändningars 

existens. Mattsson gjorde en tydlig distinktion mellan utsändningar i 48 § samt den rätt 

                                                             
122 Se URL 5 kap. 45-49 a §§. 
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som ges för upphovsmän i 2 §, utövande konstnärer i 45 § och framställare i 46 §. Radio- 

och TV-bolagen har enligt 48 § ingen generell rätt att göra sina utsändningar tillgängliga 

för allmänheten. Rätten gäller bara i den begränsade utsträckning som föreskrivs i 48 §. 

Radio- och TV-bolagen har alltså i vad gäller denna punkt en sämre position på 

marknaden än övriga tidigare nämnda rättighetsinnehavare enligt URL.  

 Detta yttrande tolkas vara näst intill självkritisk eftersom Mattsson arbetade 

med bland annat dessa frågor som departementsråd och sedermera rättschef i 

Justitiedepartementet mellan åren 1997–2012.123 Enligt förarbetena till införlivandet av 

InfoSocdirektivet i URL år 2005 nämns att radio- och TV-bolagen saknade en rätt att 

tillhandahålla program på begäran vad gäller distansöverföringar som däremot erbjöds 

i direktivets artikel 3.124 Svensk rätt var därför tvungen att anpassas i denna del och två 

tänkbara alternativ lades fram. Det första alternativet innebar att ge radio- och TV-

bolagen en ensamrätt att tillhandahålla sina upptagningar on-demand. Det andra 

alternativet innebar att ge bolagen en mer omfattande rätt vilket öppnade upp för 

tillgängliggörandet av deras sändningar för allmänheten. Denna diskussion var även 

påkallad i och med de övriga nordiska grannländernas pågående förändringar i deras 

motsvarigheter till 48 § som slutligen stärkte radio- och TV-bolagens ensamrätter i 

dessa länder. Promemorian valde däremot att presentera den första lösningen som 

hänsköts för remiss. Flera remissinstanser påtalade en önskan om en vidare rätt för 

radio- och TV-bolag men Regeringen valde att gå på promemorians linje: 

”Som anfördes i promemorian skulle en sådan lösning gå längre än vad direktivet 

kräver. En sådan ändring kräver en mer djupgående analys. Regeringen delar därför 

promemorians uppfattning att svensk rätt nu endast bör ändras i den utsträckning som 

är nödvändigt för att uppfylla direktivet.”125 

4.3.1. Tvångslicensen 

Tvångslicensen kallas den ersättningsrätt som enligt 47 § URL tillkommer utövande 

konstnärer samt fonogramproducenter126 då deras ljudinspelningar används vid 

                                                             
123 Högsta domstolen, Dag Mattsson, född 1957, Högsta domstolen, 2016. Tillgänglig på: 
“http://www.hogstadomstolen.se/Justitierad/Dag-Mattsson/”. 
124 Angående den följande diskussionen, se prop. 2004/05:110, Upphovsrätten i informationssamhället – 
genomförande av direktiv 2001/29/EU.  
125 Prop. 2004/05:110 s. 273. 
126 Denna rätt tillkommer inte för ljudfilm, se 47 § 4 st URL. Ljudfilm påverkas däremot inte av 47 § alls 
utan har en uteslutande rätt till inspelningen även för offentliga framträdanden och all överföring till 
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offentliga framföranden eller vissa typer av överföringar till allmänheten.127 Detta beror 

på att dessa rättigheter i viss mening är urholkade för just dessa former av 

tillgängliggöranden till allmänheten. Dessa rättighetsinnehavare kan nämligen inte 

hindra att annan fritt får disponera över deras ljudinspelningar i ett offentligt 

framförande eller en överföring till allmänheten via exempelvis radio eller TV.128 Istället 

erbjuds den nämnda ersättningsrätten som en slags kompensation för den frisinnade 

synen på dessa aktörers förfoganderätt.129  

 Vad som gör 47 § så intressant är distinktionen som följer i slutet på paragrafens 

första stycke. Här skiljer lagstiftaren på ljudupptagningar som enskilda kan få tillgång 

till ”från en plats och vid en tidpunkt som de väljer själva”. Dessa on-demandnyttjanden 

ingår alltså inte i den urholkade delen utan är fortfarande reserverade 

rättighetsinnehavarnas förfoganderätt. Problematiken blir då frustrerande tydlig, att en 

diffus uppdelning mellan vad som är on-demand och broadcasting komplicerar 

rättighetsklareringen.  

 Som avhandlats tidigare i denna uppsats så har ingen gränsdragning gjorts 

mellan begreppen på ett sådant sätt att den nya tidens interaktiva broadcastingtjänster 

kan särskiljas med enkelhet från rena on-demandtjänster, speciellt på nätet. AVMS-

direktivet har lyfts fram som ett direktiv med moderna definitioner av dessa begrepp. 

En lagstiftningstrend som följer detta samtida tankesätt som är applicerbart även i den 

digitala världen vore därför att önska. 

4.4. Ytterligare tänkbara problemområden 

Förändring är konstant och likt ett vattendrag som eroderar bort marken framför den 

finner morgondagens teknikinnovatörer ett snabbare, billigare och roligare sätt att 

konsumera kultur på. Exempelvis kan nämnas nya tjänster som dykt upp på marknaden 

som Playpilot eller Streamler.130 Dessa tjänster är till för den otålige som inte har lugnet 

som krävs för att söka igenom alla streamingtjänster i tur och ordning i avsikt att finna 

                                                                                                                                                                                              
allmänheten. En films s.k. soundtrack kan däremot räknas in under detta stycke men inte i förening med 
bilden. Se Jan Rosén, Upphovsrättens avtal, 3 u. Norstedts Juridik, Stockholm, 2006, s. 41 och 43. 
127 För en tydligare hänvisning till vad som är ”offentligt” eller en ”allmänhet”, se EU-domstolens 
avgöranden i mål C-135/10 (SCF) samt C-162/10 (Phonographic Performance). 
128 Jan Rosén, Upphovsrättens avtal, 3 u. Norstedts Juridik, Stockholm, 2006, s. 41. 
129 Se vidare prop. 1994/95:58 s. 30 f. och prop. 2004/05:110 s. 408 f. 
130 Streamler lades ner den 22 april men används ändå som ett exempel på de frågor som den tjänsten 
aktualiserar. Se Streamlers Facebook-sida,”https://www.facebook.com/streamler.tv/?fref=nf”. 
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lämpligt program utan vill ha allt samlat på ett ställe. Vad dessa plattformar erbjuder är 

sedan en länk eller ett fönster till respektive streamingtjänst där önskade verk kan 

hämtas. De två tjänsterna skiljer sig en aning från varandra. Playpilot ger användaren en 

inblick i vad som erbjuds i respektive streamingtjänst och tillhandahåller därefter en 

länk för varje enskilt program som leder användaren till exempelvis SVT Play, Netflix 

eller YouTube.131 De öppna programmen på SVT Play kan alla se men materialet på 

exempelvis Netflix med begränsad åtkomst måste användaren redan ha ett konto på 

den plattformen. Playpilot fungerar därför endast som en slussningsportal som visar på 

vilka sidor materialet finns och sedan får en själv ta sig dit. Streamler däremot leder inte 

användaren bort från den egna sidan utan låter den streama materialet direkt i 

appen.132 Det som skiljer Streamler från Playpilot är även att den endast visar sådant 

material som är öppet och tillgängligt för alla hos originaldistributören. De båda 

tjänsterna tillhandahåller dessa program på ett sådant sätt att användaren har ett högt 

mått av interaktivitet och kan därför till exempel bestämma när programmet ska starta. 

Frågan som de inblandade parterna ställs inför är om detta nyttjandet är tillåtet och hur 

det i så fall ska rättighetsklareras.  

 Till att börja med kan det konstateras att programmen inte sänds efter någon 

tablå utan innehåller istället ett stort mått av interaktivitet vad gäller användarens 

kontroll över hur klippen ses och sidorna bör därför klassificeras som on-

demandtjänster i dess rätta bemärkelse. Därför aktualiseras inte någon avtalslicens 

enligt 47 § URL, dels för att det rör sig om ett on-demandnyttjande, men även för att det 

rör sig om en audiovisuell produkt. Avtalslicenser enligt 42 b – 42 g §§ URL är inte 

heller aktuella då, som nämnts i tidigare avdelningar, on-demandnyttjanden av 

audiovisuella produkter inte är typiskt sätt tillämpbara för den sortens licenser. Så efter 

ett kort varv runt den första juridiska argumentationen landar slutsatsen i det 

preliminära svaret att dessa rättigheter måste klareras genom individuella avtal.  

 Länkningsproblematiken är något som har intresserat en stor del av den 

immaterialrättsligt intresserade akademiska världen under lång tid. Den är en 

påbyggnad kring frågor om överföring till allmänheten som följer med in i det digitala 

och tar i anspråk ett etikettsbruk format utanför den materiella sfären.133 Att använda 

                                                             
131 Se Playpilot, om oss, se “http://playpilot.com/se/about/”. 
132 Se Amanda Törner, Streamler låter tittaren skapa egen tv-kanal, Dagen Media, 2015. Tillgängligt på 
“http://www.dagensmedia.se/medier/rorligt/streamler-later-tittaren-skapa-egen-tv-kanal-6087293”. 
133 Se återigen MGM Studios v. Grokster, 545 US (2005). 
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länkar har utarbetats till en form av hänvisning mellan två internetsidor men med allt 

mer avancerade länkningsmetoder blir det svårare och svårare att veta vad som är en 

hänvisning eller ett nyttjande. Gränserna riskerar därmed att suddas ut.  

 I Svensson m.fl. v. Retriever Sverige AB (C-466/12) från år 2014 uppstod en 

mängd frågor som involverade länkningsåtgärder där ett företag, Retriever Sverige AB 

(Retriever), tillhandahöll länkar till artiklar som var öppna för alla att ta del av från 

Göteborgs-Posten (GP) där Svensson var en av artikelförfattarna.134  Varje artikel var 

tillgänglig för allmänheten att gå in och läsa i tre veckor sedan gjordes de exklusiva för 

prenumeranter av databasen som då bara kunde nås med en inloggning. Svea hovrätt 

bad EU-domstolen om ett förhandsavgörande med ett antal frågor, däribland 

behandlades överföring till allmänheten. EU-domstolen frågade sig därför om 

länkningsåtgärderna till det öppna materialet var att anse som överföring till 

allmänheten. Själva handlingen att länka till en sida på internet konstaterade de var en 

överföring (”communication”) till en allmänhet (”public”). Men för att det skulle kunna 

räknas som en överföring till allmänheten i enlighet med InfoSocdirektivets artikel 3(1) 

måste överföringen ”… vara riktad mot en ny publik, det vill säga en publik som verkens 

upphovsmän inte beaktade när de lämnade sitt tillstånd till den ursprungliga 

överföringen till allmänheten…”.135 Att då enbart tillhandahålla en länk som gjorts i 

Svenssonfallet vad gäller de artiklarna som varit öppna för var och en kan inte anses 

utgöra en överföring till en ny allmänhet, eller publik som de väljer att beskriva det i 

målet. Artiklar som medför någon slags begränsning, likt de som publicerats och legat 

uppe i längre än tre veckor och därmed blivit exklusiva för prenumeranter, utgör en 

överföring till en ny allmänhet om de länkas till som ett led i kringgåendet av 

begränsningen.136  

 I ett annat uppmärksammat mål, BestWater International GmbH v. Michael 

Mebes och Stefan Potsch (C-348/13) uppstod frågan om det var överföring till 

allmänheten ifall en sida innehöll en inbäddad länk (embedding), som fungerar likt ett 

                                                             
134 Angående den följande diskussionen, se C-466/12 (Svensson). 
135 Svensson C-466/12, p. 24 och 28. För en djupare inblick i EU-praxis rörande begreppet “ny allmänhet” 
se även mål C-306/05 (Rafael Hoteles), p. 40 och 42, mål C-403/08 (Premier League), p. 197, de förenade 
målen C-431/09 och C-432/09 (Airfield och Canal Digitaal), p. 72, mål C-136/09 (Organismos Sillogikis 
Diacheirisis Dimiourgon Theatrikon kai Optikoakoustikon Ergon), p. 38 samt mål C-607/11 (ITV 
Broadcasting), p. 39. 
136 Se mål C-466/12 (Svensson), p. 31. 
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fönster till videon den länkar till.137 Materialet som hemsidan länkade till var även här 

öppet för var och en att besöka. Det var nämligen ett vattenfiltreringsbolag vid namn 

BestWater som upptäckte att deras reklamvideo, som ursprungligen var uppladdad på 

YouTube, var tillgänglig på två andra sidor som inte var kopplade till dem. Videon kunde 

då upplevas som att den i själva verket inte var länkad från BestWater utan var upplagd 

som egenproducerat material av de senare sidorna. EU-domstolen konstaterade att den 

inbäddade videon, som var åtkomlig för allmänheten från början, inte utgjorde 

överföring till allmänheten enligt den betydelsen som finns nedskriven i art. 3(1) 

InfoSocdirektivet då det även denna gång inte rör sig om en ny allmänhet.  

 Med detta resonemang klart för sig kan slutsatsen dras att Playpilot troligtvis är 

ett lagenligt program då affärsidén enbart medför länkning till audiovisuella produkter 

som finns öppet och tillgängligt för allmänheten. Länkar som leder till material som 

medför begränsningar stannar där såvida inte användaren själv har en nyckel för att 

själv kunna öppna dessa lås. Skulle verket ändras på så sätt att den överförs med hjälp 

av en annan teknik än den som använts för den ursprungliga överföringen så är det 

också att anses som en ny allmänhet och då klassificeras som överföring till 

allmänheten som måste klareras.138 I båda ovan nämnda streamingtjänster så sker inte 

detta utan de använder samma teknik som källsidan gör. Här behövs med andra ord 

ingen rättighetsklarering då det inte finns något faktiskt nyttjande av själva verket som 

sätter igång ett ersättningsanspråk från rättighetsinnehavarna. Viss skillnad kan 

skönjas för Streamler där BestWaterfallet med tydlighet är applicerbart. Streamler 

använder sig av en teknik som liknar inbäddade länkar. Det önskade materialet som 

användaren väljer att klicka på visas i ett fönster på Streamlers hemsida, ett fönster som 

blottar till de allmänt tillgängliga sidornas material. Det finns därför ingen anledning för 

användaren att gå in på källsidan för att se på materialet. I BestWaterfallet gällde det ett 

YouTubeklipp som i sig inte medförde någon direkt inkomstförlust för företaget om 

tittarströmmen plötsligt drog sig till videon på en av de andra sidorna istället. Skillnad 

är det för streamingtjänster som genererar reklamintäkter via antalet besökare på 

deras sidor. En marknad öppnar därför möjligtvis upp sig där den mest attraktiva 

streamingtjänsten som samlar flest användare till att besöka den egna sidan kan få 

tillgång till den samlade potentiella publiken av alla tjänster. Många sidor som TV4 Play, 

                                                             
137 Angående den fortsatta diskussionen, se C-348/13 (BestWater). 
138 Mål C-607/11 (ITV Broadcasting) där verk överfördes genom vidaresändning via internet av en 
markbunden TV-sändning, p. 26. 
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Aftonbladet TV eller Comedy Central har mycket material utlagt fritt för allmänheten att 

beskåda mot att klippet börjar med en eller flera korta reklamfilmer. Sändningen kan 

även brytas mitt i för ett kort reklamavbrott. På så sätt lyckas källsidan behålla sin 

reklamintäkt. Men så är inte fallet för alla de sidor som erbjuder audiovisuella 

produkter öppet på liknande vis. Reklamintäkter från annonser vid sidan av videon 

visas inte i Streamlerappen.  Istället har Streamler eller motsvarande tjänst möjligheten 

att lägga in sådan intäktsbringande annonsering vid sidan om videon och kan snabbt 

dra nytta av den publik de lyckas omdirigera från källsidorna. Det resulterar i ett 

nyttjande av verket, vilket i och för sig har förklarats tillåtet under de former som skett i 

BestWaterfallet, men inbringar utöver det intäkter till en sida som inte investerat i 

verken de distribuerar. Att dessa verk även riskerar att visas i samband med reklam 

som de inte valt att godkänna är ytterligare upphovsrättliga frågor för problem på 

internet som har lämnats obesvarade.139  

 Högaktuellt och väl värt att nämna är ett fall som i skrivande stund inväntar 

besked från EU-domstolen.140 Det gäller GS Media BV v. Sanoma Media Netherlands BV 

m.fl. (C-160/15) där en av Nederländernas största bloggare år 2011, här representerat 

som GS Media, fått tillskickat sig en länk som innehöll bilder från den då kommande 

decemberutgåvan av vuxentidningen Playboy Magazine. Dessa bilder hade alltså inte 

blivit publicerade ännu och Sanoma, som tillhandahöll bilderna till Playboy och därmed 

innehade rättigheterna till distributionen av dessa bad GS Media att inte länka till dem 

på bloggen. Trots detta hamnade länken på bloggen och bilderna var exponerade. 

Frågan som EU-domstolen står inför är om Svenssonfallet är applicerbart, vilket skulle 

medföra att GS Media inte gjort sig skyldig till en otillåten överföring till allmänheten då 

det inte rör sig om en ny allmänhet utan bilderna redan var upplagda på källsidan. 

Alternativet är att göra ett undantag från Svenssonfallet då detaljen att den första 

publiceringen som skedde var otillåten skulle kunna inverka på beslutet. 

Rättighetsinnehavarnas ensamrätt till första publicering är i sådant fall kränkt.  

 Ett annat fall som berör detta ämne om länkning av material som är öppet och 

tillgängligt för allmänheten härstammar från appellationsdomstolen i Paris där utfallet 

                                                             
139 Jämför NJA 2008 s. 309 där ett avbrott för reklam i en TV4-utsändning av filmerna ”Hajen som visste 
för mycket” och ”Alfred” ansågs utgöra ett intrång på upphovsmännens ideella rättigheter. Se även NJA 
1974 s 94 där konstnären Gunilla Rudlings bilder använts som ett montage utanför en bio som visade 
pronografisk film. 
140 Angående den följande diskussionen, se C-160/15 (GS Media). 



46 
 

står i något av ett motsatsförhållande till tidigare nämnd EU-praxis.141 Fallet behandlar 

en tvist mellan Play Media, en streamingtjänst, och France Télévisions, Frankrikes 

motsvarighet till SVT. Play Media har under lång tid erbjudit sina användare att 

kostnadsfritt titta på vidaresändningar av TV via nätet. Dessa program visades först 

efter så kallade ”pre-roll ads”, korta reklamklipp, presenterades för användaren. Dessa 

var intäktsbringande för Play Media men inte för de TV-bolag som stod bakom 

originalsändningarna av de audiovisuella program som visades. För att uppfylla sitt 

ansvar enligt fransk rätt och de så kallade ”must carry”-reglerna som motsvaras av 

artikel 31 i Universal Servicedirektivet142, där distributörer av audiovisuella program 

måste göra det möjligt för sina användare att komma åt statliga audiovisuella program, 

började Play Media vidaresända France Télévisions program på sin hemsida.143 På så 

sätt undvek användaren att betala för TV-utbudet och kunde istället streama innehållet 

genom broadcastingtjänsten. Det var att anse som en broadcastingtjänst då den inte 

innehöll något större mått av interaktivitet utan programmen följde en verklig tablå 

vilket innebar att det varken gick att påverka när eller vad som kunde konsumeras. 

Detta bedömdes inte vara tillåtet i första instans främst då själva tillgängliggörandet 

genom streaming av nämnda verk ansågs utgöra en ny teknik jämfört med 

sändningarna i TV. Därför betraktades dessa sändningar på internet vara överföring till 

en ny allmänhet. Målet restes därefter till nästa instans som kom fram till samma 

slutsats i denna del. Mellan det att domen kungjordes hos underrätten och målet togs 

upp vid appellationsdomstolen i Paris uppmärksammades en av Play Medias andra 

tjänster, vilken gjorde det möjligt att ta del av France Télévisions sändningar som fanns 

tillgängliga på deras Playkanal, ”Pluzz”. Detta gjordes tillgängligt med hjälp av 

inbäddade länkar som i likhet med tidigare nämnda fall, agerade som fönster till utvalt 

material på France Télévisions hemsida. Det betyder att samma teknik användes vilket 

för sig inte aktualiserar någon ny allmänhet. I andra instans visade Play Media på 

tidigare EU-praxis med Svenssonfallet som ledskepp, som senare öppnade upp för 

                                                             
141 Angående den följande diskussionen, se Cour d’appel de Paris (pôle 5, ch. 1), 2 février 2016 - 
Playmedia c/ France Télévisions. 
142 Se Europaparlamentets och Rådets direktiv 2002/22/EG från den 7 mars 2002 om 
samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter avseende elektroniska kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster (Universal Service Directive). 
143 Must-carry-regeln eller vidaresändningsplikten återfinns även i svensk rätt och innebär att bolag som 
kan identifieras som kabel-TV-bolag, och uppfyller kriterierna som framkommer i 9 kap. RTVL, har en 
plikt att vidaresända  TV-program som finansieras med radio- och TV-avgiften enligt lagen (1989:41) om 
finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst. Se specifikt 9 kap. 2 § RTVL.  
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BestWatermålet och hur det leder fram till den tänkbara slutsatsen att deras nyttjande 

för denna del därför skulle vara tillåten.  

 Domstolen hänvisade i sina skäl till de båda avgörandena men gjorde även en 

avvägning mot ett annat mål, nämligen C More Entertainment AB v. Linus Sandberg (C-

279/13).144 I det målet hade Sandberg gjort en länk tillgänglig på nätet i likhet med 

Svenssonfallet men den här gången gällde det en direktsändning av ett sportevenemang 

där användaren fördes in till en annars begränsad del av C Mores hemsida. För att 

kunna ta del av materialet som Sandberg länkade till krävdes egentligen ett konto med 

inloggningsuppgifter som användaren fick om den betalade en månatlig prenumeration. 

Med Sandbergs länk var det möjligt att kringgå hela systematiken och istället 

tillgodogöra sig innehållet på C Mores hemsida utan att betala någon avgift. Då det rör 

sig om samma teknik som utsändningarna baserades på utgjorde inte det skäl för att 

anses som överföring till en ny allmänhet, däremot var själva kringgåendet av 

begränsningen en uppenbar sådan enligt Svenssonfallet. EU-domstolen kommenterade 

dock detta med en markering om att fallet endast rörde on-demandöverföringar och 

inte motsvarande för broadcasting. Domstolen vägde också in att det på nationell nivå 

mycket väl kunde tillåtas en bredare tolkning av hur artikel 3 InfoSocdirektivet skulle 

tillämpas i det här fallet. Det öppnar upp möjligheten för TV-bolag att ge skydd åt sina 

sändningar så länge skyddet inte står över vad som tillkommer upphovsrätten.  

 Vad rätten därför kom fram till i Play Mediamålet var att det visst gick att ta 

tillvara på ett TV-bolags rättigheter och ge skydd för deras sändningar på nätet trots 

Svensson- och BestWaterfallen vilket sedan resulterade i att Play Media återigen 

förlorade sin talan. Det återstår att se om detta målet lyckas ta sig hela vägen till EU-

domstolen och därmed göra en ansats till att sammanfoga den senare tidens spretiga 

rättsfall som levererats därifrån eller om det tvärtom kan få motsatt effekt.  

 För att återkoppla till Streamlers streamingtjänst så är rättsläget med andra ord 

något oklart över vad som faktiskt gäller för sådana länkningsåtgärder så som 

inbäddade länkar, där det inte är helt tydligt att materialet härstammar från en annan 

sida, utan tillåtelse från rättighetsinnehavaren.   

 Lösningen på nationell nivå skulle kunna finnas i den generella avtalslicensen i 

42 g § URL. Detta förutsätter att mediebolagen har rätt till vidaresändningar av deras 

program även på nätet som antyds i C Moremålet men även att marknadens parter 

                                                             
144 Angående den följande diskussionen, se C-279/13 (C More Entertainment). 
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finner sig motiverade av en sådan lösning. Ett bolag som exempelvis distribuerar film 

har inte nödvändigtvis funnit det lukrativt med avtalslicenser tidigare då de hade en 

starkare förhandlingsposition. Det härrör från en tid då distributören hade bättre 

kontroll över just distributionen. Med streamingens framfart över internet, specifikt i 

Norden och i synnerhet i Sverige145, öppnar det upp för ett paradigmskifte där 

aktörerna på denna marknad känner sig nödgade att gå med på en lösning som idag kan 

upplevas som acceptabel.  

4.5. Kort om kabel- och satellitsändningar 

När det kommer till kabelsändningar som nämnts tidigare i denna uppsats så finns det 

ytterligare en möjlig uppdelning att göra. Det är den mellan så kallade ursprungliga 

sändningar och vidaresändningar.  

För ursprungliga kabelsändningar råder det inget tvivel. Dessa hamnar under kategorin 

överföring till allmänheten som har att rätta sig i ledet med resterande program som 

sänds genom broadcasting. Däremot skiljer det sig mellan samtidiga och oförändrade 

vidaresändningar av en specifik radio- eller TV-sändning till prenumeranter146 av en 

sådan tjänst i ett kabelnät. Då det rör sig om en aktiv vidareöverföring och inte enbart 

en mottagning anses det vara ett helt nytt nyttjande av ett verk. Då det rör sig om ett 

stort antal medieprodukter och rättmätiga ägare till dem kan det vara svårt att koppla 

ihop rätt verk med rätt rättsinnehavare. Därför måste det till specifika lösningar för att 

underlätta den nämnda processen. Eftersom att Sat/Cabdirektivet faktiskt förutsätter 

att rättighetsklareringen för vidaresändning via kabel sker genom avtal får URL 

möjligheten att forma ett eget licenssystem som för detta exempel grundar sig på 42 f § 

URL, vilket nämnts tidigare.147  

 Även satellitsändningar kan röra upp en del intressanta rättsliga problem vad 

gäller rättighetsklareringen. När avtal ska ingås för en satellitsändning som når över 

nationsgränserna, uppkommer frågan med vem avtalet ska inträdas. Det har länge varit 

                                                             
145 Fredrik Lind m. fl., The Swedish Film Industry – Development, Challanges and Opportunities 2015, The 
Boston Consulting Group, Inc, Stockholm, 2015, s. 18 f. 
146 Frågan om var gränsen går mellan vad som är offentligt eller ej har tagits upp i Henry Olsson, 
Copyright – Svensk och internationell upphovsrätt, 8 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 2009 s. 95. Där 
framgår det att svensk praxis pekar på att ett kabelsystem med färre än 25 anknytningar inte är att ses 
som offentligt. 
147 Henry Olsson, Copyright – Svensk och internationell upphovsrätt, 8 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 
2009, s. 95. 
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en allmän princip att avtal ska slutas i det land från vilken sändningen sker 

(sändarlandsprincipen), vilket då även medför att det landets lag är tillämpligt.148 Den 

motstående principen är istället att avtal ska slutas med hänsyn till de upphovsrättsliga 

lagar som finns hos de länder som kan nås av sändningen eftersom de består av den 

mottagande publiken (mottagarlandsprincipen). De nationer som är kopplade till 

Sat/Cabdirektivet kan stödja sig på sändarlandsprincipen som framgår i artikel 1(2)(d). 

Om sändningen istället kommer från ett tredjeland, som inte är kopplat till direktivet, är 

direktivets regler fortfarande att anse som gällande om a) det finns en 

uppsändningsstation till satelliten inom unionen, eller b) sändarföretaget har sitt säte i 

ett medlemsland.149 Med det sagt utesluter avtalslicensen i 42 e § URL 

direktmottagning, när sändningen tas emot direkt med parabolantenn.150  

  

                                                             
148 Radio- och TV-lagen 1 kap. 3 § 1 p. Se även AVMS-direktivet art. 3. 
149 Henry Olsson, Copyright – Svensk och internationell upphovsrätt, 8 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 
2009, s. 97. 
150 Marianne Levin, Lärobok i immaterialrätt, Norstedts Juridik, 9 uppl., 2007, s. 159. 
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5. Nya medier i gränslandet 
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[The Beatles] [Help]  

Baserat på punkten där de två vattendragen, broadcasting och on-demand, möts skapas 

en mängd olika variationer av dessa. Att detta vattendelta är svårt att definiera är inte 

allt för upprörande då den hela tiden är i konstant rörelse och utveckling. Vad som 

tvärtom räknas som besvärligt är hur det ena vattendraget helt och hållet får sakna en 

lysande klar begreppsdefinition, som varierar beroende på vem som betraktar den. Det 

erbjuder i varje fall ingen hjälp med aktning till arbetet att envist försöka tämja och 

sortera det som forsar ut ur deltat. Det är med andra ord av yttersta vikt att de två 

begreppen definieras. Inte minst för att aktörer på marknaden ska kunna känna sig 

säkra på vilket vattendrag de befinner sig i.  

5.1. Near-on-demand 

Near-video-on-demandtjänster är något som ytligt har berörts i kapitel 3. Det omnämns 

som tidigare sagts i skäl 27 i preambeln till AVMS-direktivet. Begreppet får en central 

roll i mål C-89/04 (Mediakabel) där det beskrivs som en tjänst som inte innebär att 

sändningen tillgängliggörs på begäran av användaren utan istället är det 

tillgängligheten till sändningen som gör det. Alltså en broadcastingtjänst där 

programinnehållet sänds kontinuerligt med jämna mellanrum och tillgången till 

sändningen kan nås under on-demandliknande förhållanden.151 På namnet kan tjänsten 

därför antydas vara nära ett on-demandnyttjande men ändå anses hamna utanför vad 

gäller definitionen.152  

 Ett fenomen som växt fram de senaste åren och kan beskrivas som en 

avknoppning på near-on-demandtjänster är podcastsändningar. Begreppet är en 

sammanslagning av orden ”pod” och ”broadcasting” men det är inte fullt så självklart 

                                                             
151 Henry Olsson, Copyright – Svensk och internationell upphovsrätt, 8 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 
2009, s. 91-92. 
152 Oliver Castendyk, Egbert J. Dommering och Alexander Scheuer, European Media Law, Kluwer Law 
International, Alphen aan den Rijn 2008, s. 288. 
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om det rör sig om just broadcasting eller on-demand. Podcasten liknas ofta vid 

radioprogram i sin utformning vad gäller själva verket. Formatet i sig är vanligtvis 

färdiginspelade MP3-filer som läggs ut på nätet.153 Tjänsten skiljer sig från webcasting 

då den inte enbart består av streaming men innehåller å andra sidan element av 

automatisk distribution genom s.k. ”push-teknik” som associeras med broadcasting, 

eller dylikt i enlighet med det tidigare nämnda förslaget till ett reviderat TFD-direktiv 

(senare AVMS-direktivet).154  

 Gränsdragningsproblematiken sträcker sig dessutom över till andra tjänster som 

bygger på att vara mer personliga och sökbara. Många medietjänster idag erbjuder 

användaren en möjlighet att skapa spellistor och fylla dessa med material som de själva 

föredrar. Dessa tjänster innehåller även möjligheten att kunna söka på specifika 

upphovsmän eller genrer. Ett något äldre exempel på en sådan tjänst är det då 

uppmärksammade Tiscalis musiktjänst Jukebox. Detta musikprogram, som baserades 

på användarens egna musikpreferenser, tog fram förslag på vad som skulle sändas. Det 

är då inte riktigt på begäran som menas i artikel 3 InfoSocdirektivet, utan ligger 

närmare en form av broadcasting, samtidigt som ett visst mått av interaktivitet inte kan 

förnekas. Funktionen togs inte varmt emot av musikindustrin som satte stopp för 

verksamheten kort efter att den lanserades. Då inga indikationer finns på att efterfrågan 

hos dessa typer av tjänster kommer att minska, utan tvärtom öka, och bli alltmer 

vanliga på marknaden finns det därför i högsta grad anledning att söka en lösning på 

överlappningen mellan broadcasting och ensamrätten till överföring till allmänheten.155 

De omtalade funktionerna ingår idag i flera av de större streamingtjänsterna på 

musikområden, däribland Apple Music och Spotify. Tiscalis Jukebox är ett tydligt 

exempel på hur en bred ensamrätt vad gäller överföring till allmänheten kan begränsa 

utvecklingen av nya, moderna broadcastingtjänster. Vad det föreslagna WIPO 

Broadcasting Treaty i detta fall skulle kunna erbjuda, efter en strikt tolkning av dess 

definition av broadcastingbegreppet, är att i förlängningen fasa ut den kollektiva 

rättighetsklareringens grepp om musikindustrin i takt med att tjänsterna moderniseras 

                                                             
153 Henry Olsson, Copyright – Svensk och internationell upphovsrätt, 8 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 
2009, s. 91. 
154 Bernt Hugenholtz m.fl., Study on the Implementation and Effect in Member States’ Laws of Directive 
2001/29/EC on the Harmonisation of Certain Aspects of Copyright and Related Rights in the Information 
Society, Institute for Information Law of the University of Amsterdam (IViR), Amsterdam, 2007, s. 28. 
155 A.a., s. 28-29. 
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och inbegriper en allt större del av interaktivitet.156 Detta är i sig inte helt problemfritt 

då musiker och artister, som i många tillfällen faller i glömska i diskussionen kring 

rättighetsklareringen, är beroende av inkomster från broadcastingtjänster som radio 

och TV, där organisationer som SAMI och IFPI delar ersättningen på hälften.157 För 

spelningar på Spotify och Apple Music klareras rättigheterna typiskt sett som on-

demandnyttjanden där musikerna normalt fått en engångsbetalning för sin medverkan 

på låten. För broadcastingnyttjanden betalas ersättningen, som inflyter åt SAMI, ut till 

deras medlemmar vilket istället kan resultera i väsentligen högre belopp.158 

Streamingtjänsternas effektivitet och lönsamhet för låtskrivare och artister diskuteras 

ständigt och en lösning även på detta problem är starkt önskvärt.159 Då det inte upplevs 

aktuellt att idag omklassificera dessa typer av on-demandnyttjanden som 

broadcastingnyttjanden, vilket skulle utsätta musikbolagen för en väsentlig förändring i 

deras inkomster från digitala strömningar, kanske de mer osäkra near-on-

demandnyttjanden kan diskuteras istället. Skulle dessa förhandlas fram till att klareras 

på samma sätt som broadcastingtjänster skulle det ske en betydande intäktsökning för 

Sveriges artister och musiker. Men då denna punkt är rent spekulativ lämnas den 

tanken vid sidan om denna uppsats för vidare reflektion.  

 Near-on-demand som generell företeelse, även utanför den rent audiovisuella 

sfären, måste rimligtvis applicera samma interaktivitetskrav som andra tjänster som 

diskuterats i denna uppsats. Det borde därför vara tydligt att de tjänster som innehåller 

ett visst mått av interaktivitet befinner sig inom ett område som kan anses vara verklig 

on-demand medan de som inte har det rimligtvis måste räknas till broadcasting. 

Ingenting av detta är dessvärre glasklart. Professor Hugenholtzs IViR-utredning gör en 

kvalificerad gissning, vilken även den omnämnts tidigare i kapitel 3, som går ut på att 

broadcasting i framtiden kommer att definieras utifrån hur mycket som är 

förutbestämt, om innehållet är riktat till en specifik målgrupp eller inte och huruvida 

                                                             
156 A.a., s. 29. 
157 Jan Granvik m.fl., SAMI årsredovisning 2015, SAMI, 2015, s. 9. 
158 Jan Granvik m.fl., SAMI årsredovisning 2015, SAMI, 2015, s. 4. 
159 Ella Berger, Nu avslöjar Spotify hur mycket artister får betalt, SVT, 2013, tillgänglig på: 
”http://www.svt.se/kultur/nu-avslojar-spotify-hur-mycket-artister-far-betalt”, Aron Andersson, Tidal-
artisterna ville höja lönen för musiker – tjänar mest i branschen, Metro, 2015, tillgänglig på: 
”http://www.metro.se/nyheter/tidal-artisterna-ville-hoja-lonen-till-musiker-tjanar-mest-i-
branschen/EVHofe!Og75w8umoT0Fg/”, Pelle Snickars, Spotify fylls av motståndsmusik, SVD, 2015, 
tillgänglig på: ”http://www.svd.se/spotify-fylls-av-motstandsmusik/om/digital-kultur-analys” och Mats 
Karlsson, Spotify har i särklass flest betalande användare, SVD, 2016, tillgänglig på: 
”http://www.svd.se/spotify-har-i-sarklass-flest-betalande-anvandare/om/naringsliv:digitalt”. 
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utsändningen sker samordnad i tiden eller på begäran av den enskilde mottagaren. Är 

begreppet dessutom teknikneutralt blir anpassningen till internet betydligt enklare. 

Professor Hugenholtz beskriver att interaktiviteten ska tillämpas i förhållande till en 

glidande skala mellan on-demand och broadcasting. Vilken grad den skalan stannar på 

för varje enskild tjänst som finns ute i världen är ännu inte fastställd.  
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6. Avslutning 

01010011 00101110 01001111 00101110 01010011 00101110 00100000 01010111 01101000 01100101 01101110 00100000 01111001 

01101111 01110101 00100111 01110010 01100101 00100000 01100111 01101111 01101110 01100101 00101100 00100000 01101000 

01101111 01110111 00100000 01100011 01100001 01101110 00100000 01001001 00100000 01100101 01110110 01100101 01101110 

00100000 01110100 01110010 01111001 00100000 01110100 01101111 00100000 01100111 01101111 00100000 01101111 01101110 

00111111 00100000 01010111 01101000 01100101 01101110 00100000 01111001 01101111 01110101 00100111 01110010 01100101 

00100000 01100111 01101111 01101110 01100101 00101100 00100000 01110100 01101000 01101111 01110101 01100111 01101000 

00100000 01001001 00100000 01110100 01110010 01111001 00100000 01101000 01101111 01110111 00100000 01100011 01100001 

01101110 00100000 01001001 00100000 01100011 01100001 01110010 01110010 01111001 00100000 01101111 01101110 00111111 

[ABBA] [S.O.S.]  

Att det finns juridiska problem som ännu förefaller vara olösta är inget nytt fenomen. 

Bara tanken på hur många olösta gåtor som alltjämt finns dolda bakom fru Justitias 

bindel är svindlande. Det är däremot när problemen inte längre kan anses vara 

anpassningsbara, där skadorna som följer av att låta det vara olöst överväger de 

positiva effekterna, som en reaktion måste ske från högsta ort. Ansvaret att finna en 

lösning som fungerar i alla medlemsstater måste lyftas upp till kommissionen då det 

uppenbarligen finns en marknad som omsätter ofattbara belopp utan en stabil juridisk 

grund att stå på vad gäller dess rättighetsklarering. Men arbetet med dessa frågor tar 

tid. Ett exempel på svårigheterna som finns i att få länder att samarbeta kan påvisas i 

WIPO Broadcasting Treaty. Där har det uppstått uppenbara motsättningar vid försöken 

att förena alla länders rättssystem och marknader till anammandet av en harmoniserad 

och väl avvägd definition.   

 Tillsvidare får svaret sökas i det material som finns tillgängligt. Uppsatsen har 

gjort ett försök att finna en antydning om vad som skulle kunna skilja begreppen åt. 

Argumentationen landar till syvende och sist i ett ord som måste anses utgöra en 

avgörande aspekt i åtskillnaden mellan on-demand och broadcasting. Ordet som åsyftas 

är interaktivitet och gör sig påmind i AVMS-direktivet och dess föregångare TWF-

direktivet. Vad som är unikt med dessa direktiv är deras ovanligt tydliga definition av en 

broadcastingbaserad tjänst som distinkt anger på vilket sätt den är annorlunda från ett 

on-demandnyttjande. Medan InfoSocdirektivets lydelse i artikel 3, ”från en plats och vid 

en tidpunkt som de själva väljer”, på sätt och vis ger uttryck för vad en on-demandtjänst 

ska tänkas vara ekar där broadcastingdefinitionen ljudligt med sin frånvaro. 

Förhoppningsvis kan definitionen från AVMS-direktivet även appliceras på övriga delar 

av medielandskapet framöver.  

 Ännu mer svårbegripligt blir rättighetsklareringen när near-on-demandtjänster 

omnämns vilket är ett direkt resultat av en ovilja att tydligt definiera ovan nämnda 
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begrepp. Här dras paralleller till nya affärsmodeller och metoder att leverera 

underhållning på. Återigen har uppsatsen funnit att interaktivitetsbegreppet måste 

appliceras likadant här vilket kan tyckas resulterar i att en alltför svartvit bild målas 

upp. Tjänster med ett visst mått av interaktivitet rör sig närmare att anses som verklig 

on-demand medan de som inte har det rimligtvis måste räknas till broadcasting.  Men 

det är långt ifrån slutligt avgjort. IViR-utredningen som föreslagit att broadcasting i 

framtiden enbart kommer att definieras av hur mycket som är förutbestämt, om 

innehållet är riktat till en specifik målgrupp eller inte och huruvida utsändningen sker 

samordnad i tiden eller istället på begäran av den enskilde mottagaren visar sig i 

sammanhanget inneha en mycket progressiv syn på begreppet. Med målsättningen att 

göra broadcasting teknikneutralt underlättas även dess användning på internet. 

Interaktiviteten ska enligt Professor Hugenholtz ses som en komponent i den glidande 

skalan som finns mellan on-demand och broadcasting, speciellt vad gäller webbradio 

och liknande tjänster. Gränsdragningen, som måste göras på EU-nivå, kan möjligtvis 

slutligen uppnås tack vare aktuella fall som är på väg mot EU-domstolen.  

 Som ett exempel på detta marscherar det tidigare nämnda franska rättsfallet från 

Cour d’appel de Paris (Play Media) fram och presenterar sin nationella vinkling av en 

länkningsproblematik som inte bottnar i InfoSocdirektivets bestämmelser. Den franska 

regeringen har också visat att de inte stödjer InfoSocdirektivets avskalade syn på TV-

bolagens bristande broadcastingrätt i de närstående rättigheterna. Domen kommer att 

överklagas till högsta instans vilket med all säkerhet pekar mot att den instansen 

inhämtar ett förhandsavgörande från EU-domstolen. En högaktuell fråga, kopplat till ett 

ännu större definitionsproblem, som uppvisar hur ett brännande motsatsförhållande 

skapats vilket förhoppningsvis kan belysas av EU framöver. 
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