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SAMMANFATTNING 

Detta examensarbete undersöker tv-företagens upphovsrättsliga skydd för direktsändningar av 

tv-program via internet. Frågan om vilket rättsskydd produktioner av tv-program kan åtnjuta är 

inte ett nytt fenomen. Internet och digitaliseringen och dess djupgående inverkan på det 

upphovsrättsliga systemet har dock skapat en hel del tekniska utmaningar och frågetecken. Tv-

företag har idag huvudsakligen tre möjligheter till skydd enligt svensk upphovsrätt. För det 

första kan företagen erhålla skydd enligt den ”egentliga upphovsrätten”, som är kärnan i den 

upphovsrättsliga lagstiftningen. I och med Sveriges medlemskap i Europeiska unionen och en 

väl utarbetad EU-praxis krävs numera att verket ska vara originellt för att erhålla 

upphovsrättsligt skydd. Bland annat ställs ett krav på att verket ska ha skapats genom ”fria och 

kreativa val”. I december 2015 prövade Högsta domstolen huruvida direktsändningar av två 

ishockeymatcher kunde åtnjuta rättsskydd. I målet bedömdes produktionerna av matcherna inte 

vara skyddade av den egentliga upphovsrätten eftersom de insatser som låg bakom 

produktionerna huvudsakligen styrdes av händelserna i matcherna. Produktionen nådde således 

inte upp till det EU-rättsliga kravet på originalitet.  

Tv-företagen kan även erhålla skydd för utsändningarna av tv-programmen, det vill säga de 

programbärande signalerna och inte innehållet i dessa. EU-domstolen har nyligen öppnat 

möjligheten för medlemsstaterna att utöka tv-företagens rättigheter att förfoga över 

utsändningarna. Den svenska lagstiftningen ger emellertid inte i nuläget företagen en generell 

rätt att kontrollera utsändningarna. Bland annat har företagen ingen möjlighet att hindra andra 

från att nyttja utsändningar av program som direktsänds via internet.  

Utöver den egentliga upphovsrätten och utsändningsrätten finns dessutom en möjlighet till 

skydd för vissa ljud- och bildinslag i tv-programmen. Skyddet avser emellertid upptagningar 

vilken innebär att direktsänt material inte omfattas. Examensarbetet redogör för och analyserar 

anledningen till att tv-program som direktsänds via internet riskerar att falla mellan stolarna. 

Resonemang förs om hur de tre möjligheterna till rättsskydd ovan ska tolkas och hur de har 

anpassats mot bakgrund av svensk lag, rättspraxis, förarbeten, utländsk upphovsrätt och EU-

rätt. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Under de senaste två decennierna har upphovsrätten blivit viktigare än någonsin – inte minst 

för det digitala samhället. Sett till den snabba och omfattande utvecklingen inom 

teknikindustrin som ständigt skapar nya typer av produkter och tjänster är det inte heller så 

konstigt. Det ställs stora krav på nytänkande hos tv-företagen för att de ska lyckas attrahera och 

nå ut till tittarna. Företag som Sveriges Television [cit. SVT], TV4 och C More Entertainment 

[cit. C More] sänder allt från filmer, tv-serier, idrottsevenemang och underhållningsprogram. 

Numera kan tittarna tillgodogöra sig medieinnehållet oavsett i vilken teknik det förmedlas, 

såsom via smartphones, datorer och surfplattor. Om programmet direktsänds kan tittarna till 

och med välja om de vill ta del av programmet vid samma tidpunkt som det sänds eller vid en 

senare tidpunkt som de själva väljer. I och med den ökande tillgängligheten blir det dock allt 

vanligare att privatpersoner tillgängliggör sändningarna utan tillstånd från tv-företagen. När tv-

företagen sänder egenproducerade program är det i företagens intresse att programmen skyddas 

från otillbörligt intrång på olika sätt.  Även om det kan vara svårt för företag att upptäcka och 

komma åt sådana otillåtna utnyttjanden underlättar det om företag kan försäkra sig om att de 

har ett fullgott skydd för sina sändningar och innehållet i dessa. Direktsändningar av 

idrottsevenemang skiljer sig en del från andra typer av program eftersom produktionen präglas 

av snabba beslut och evenemangets händelser. Ett belysande exempel är en direktsändning från 

en fotbollsmatch. Det är inte ovanligt att sportevenemang, utöver att visas för en publik på plats, 

sänds via tv och webb-tv för att människor ska kunna ta del av händelsen utan att vara på plats. 

Tv-företagen är oftast där för att bevaka matchen med anställda eller inhyrda kameramän, 

kommentatorer och bildproducenter. Flertalet uppmonterade tv-kameror med olika kapaciteter 

är på plats. Kameramännen gör allt för att fånga upp distinkta närbilder på tacklingar, skott och 

ansikten – allt för att ge dramatik åt det som händer i matchen. Samtidigt arbetar 

bildproducenterna för att ge konkretion åt det som kameramännen fångar upp och väljer bland 

kameravinklar och bildsekvenser för att ge en mix av bilder och skapa bästa möjliga upplevelse 

för tv-publiken. Härtill läggs oftast kommenterande tal av referenter och experter samt inlägg 

av stillbilder, grafisk information, studioinramning och ljussättning.1 Med detta sagt innehåller 

produktionen ofta en mängd skilda insatser. Tv-företagen lägger ofta ner betydande 

investeringar för att sportevenemangen ska kunna sändas. När det gäller tv-företagens 

                                                      
1 Se Rosén, Medie- och upphovsrätt, 2012, s. 181. 
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verksamhet generellt finns det dessutom ett starkt samhällsintresse av att verksamheten ska 

fungera effektivt och långsiktigt. Som strax ska framgå finns det ett flertal skyddsobjekt i 

sändningen av ett idrottsevenemang, men det är inte givet att tv-företagen får ett fullgott skydd 

för sina produktioner med den upphovsrättsliga lagstiftningen och praxis som vi har idag.  

1.2 Syfte och frågeställning 

I en nyligen utkommen dom från Högsta domstolen [cit. HD] bedömdes direktsändningar på 

internet av två ishockeymatcher inte vara skyddade av upphovsrätten.2 Huvudsyftet med detta 

examensarbete är att redogöra för och analysera tv-företagens möjligheter till rättsskydd för 

program som direktsänds via internet. Tv-produktioner och dess innehåll har länge varit föremål 

för upphovsrättslig debatt, vilken har trappats upp ytterligare i och med digitaliseringens och 

internets inverkan på upphovsrätten. I framställningen kommer resonemang att föras kring hur 

tv-företagens skyddsbestämmelser ska tolkas och hur de har anpassats mot bakgrund av bland 

annat svensk praxis, lagförarbeten, utländsk upphovsrätt och EU-rätt. Den centrala delen i 

examensarbetet är skyddet enligt den så kallade egentliga upphovsrätten, men även företagens 

möjligheter att skydda de programbärande signalerna och ljud- och bildupptagningar i 

programmen kommer att behandlas.  

Den centrala frågeställningen i detta examensarbete kan utformas något i stil med: ”Fråga 

huruvida direktsändningar av tv-program via internet kan erhålla upphovsrättsligt skydd”. 

Uppsatsen kommer utreda i vilken mån rättsskydd kan tillkomma dels för produktionen av 

programmen som helhet, dels för dess olika komponenter. Svårigheten ligger främst i 

bedömningen av kravet på verkshöjd och det är här fokus kommer att ligga.  

Internets genomslag i tv-branschen sätter vidare prov på hur domstolarnas tolkar utrymmet för 

andra att utnyttja tv-programmen. Rättsskyddet för utsändningar och produktioner är till ingen 

nytta för tv-företagen om de inte kan kontrollera programmens spridning på internet. En del av 

examensarbetet kommer därför redogöra för hur tolkningen av tillgängliggörande genom 

överföring till allmänheten kan påverka tv-företagens möjligheter att skydda sina program.  

1.3 Avgränsningar 

Rättsskyddet för direktsända program via internet är även av intresse för radioföretag. 

Examensarbetet har emellertid begränsats till tv-företagens möjligheter till rättsligt skydd. 

                                                      
2 HD:s dom 2015-12-29 i mål nr. B 3510-11. 
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Radioföretagens rättsskydd kommer endast att behandlas såvida det belyser utredandet av 

frågeställningen. En ytterligare avgränsning är att endast de närstående rättigheter som är av 

direkt relevans för tv-företagen kommer att behandlas. Det innebär att skyddet för exempelvis 

utövande konstnärer och fotografer inte kommer beröras närmare i examensarbetet. 

1.4 Metod och material 

Examensarbetet kommer huvudsakligen ha en traditionell rättsdogmatisk metod. 

Utgångspunkten i arbetet kommer således att bestå i en studie av lag, förarbeten, rättspraxis och 

doktrin. URL är tänkt att vara teknikneutral vilket gör att lagen till stora delar är allmänt skriven. 

Utvecklingen av rättspraxis har därför kommit att bli helt avgörande för förståelsen av det 

upphovsrättsliga skyddet.3 Sveriges medlemskap i Europeiska unionen [cit. EU] reducerar 

emellertid betydelsen av svenska lagförarbeten och äldre rättspraxis. Dessutom medför det en 

viss begränsning i skapandet av nya prejudikat. Med hänsyn till upphovsrättens internationella 

omgång kommer därför relevanta EU-direktiv och rättspraxis från EU-domstolen att beredas 

utrymme. En viss komparativ metod kommer således tillämpas för att belysa vissa skillnader 

mellan medlemsstaternas rättssystem. Dessutom förekommer en del inslag från utländsk 

rättspraxis och doktrin i framställningen, vilket bland annat grundar sig i Sveriges EU-

medlemskap och det nära nordiska samarbetet som finns på upphovsrättsområdet. 

Examensarbetet bygger även på en del rättsanalytiska inslag. Den centrala delen av den 

rättsanalytiska framställningen kommer ske i samband med redogörelsen av den HD-dom som 

nämndes i avsnitt 1.2. 

2 Allmänt om upphovsrätten 

2.1  Den svenska upphovsrättslagstiftningen 

Upphovsrätten, som är grundlagsskyddad4 i Sverige, reglerar författares, kompositörers, 

konstnärers och andra skapande upphovsmäns rättigheter att bestämma över användningen av 

sina verk. Till rättsområdet hör också skyddet för vissa till upphovsrätten så kallade närstående 

rättigheter, vilket bland annat omfattar radio- och tv-företagens utsändningar. De rättspolitiska 

skälen för ett lagstadgat skydd för upphovsmän och innehavare av närstående rättigheter är att 

de ensamrättigheter som systemet erbjuder stimulerar det ”andliga skapandet” i samhället och 

                                                      
3 Jfr Levin, Lärobok i immaterialrätt, 2011, s. 68. 
4 Upphovsrättens grundlagsskydd anges i Regeringsformen (1974:152) 2 kap. 16 §. 
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därigenom den kulturella, sociala och ekonomiska utvecklingen. Vidare bildar upphovsrätten 

och de närstående rättigheterna ett skydd för de stundtals mycket betydande ekonomiska 

investeringar som numera oftast måste göras i produktionen av upphovsrättsligt skyddade 

verk.5 Det svenska upphovsrättsliga skyddet varar i huvudregel under upphovsmannens livstid 

och 70 år efter dödsåret. För de närstående rättigheterna gäller emellertid särskilda skyddstider.6 

I Sverige skyddas upphovsrätten genom lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och 

konstnärliga verk [cit. URL]. URL har ständigt varit föremål för revidering under sin numera 

46-åriga existens.7 Emellertid är utrymmet för att etablera nya normer i den svenska 

upphovsrätten begränsat till det som våra internationella åtaganden tillåter, inte minst i och med 

Sveriges medlemskap i EU. 

2.2 Upphovsrätten på det internationella planet 

2.2.1 Bernkonventionen 

Upphovsrätten har en stark internationell prägel som inte minst har satt sina spår i tv-branschen. 

När det gäller både den egentliga upphovsrätten och de närstående rättigheterna finns det ett 

system av internationella konventioner. Bernkonventionen [cit. BK] för skydd av litterära och 

konstnärliga verk tillkom i slutet av 1800-talet och har idag över 160 medlemsstater, däribland 

Sverige som både är självanslutna och anslutna genom sitt medlemskap i EU. BK bygger bland 

annat på principen om nationell behandling. Det innebär att samtliga upphovsmän som vistas i 

Sverige åtnjuter skydd enligt svensk upphovsrätt och att en EU-medborgare kan påräkna samma 

rättsskydd för sitt verk i Sverige som svenskar erbjuds. Samtidigt kan dock medborgaren inte 

kräva att få det eventuellt mer förmånliga rättsskyddet som dennes hemland skulle erbjuda. 

Skyddet för utländska rättighetsinnehavare får dessutom inte understiga de rättigheter som 

föreskrivs i konventionen. Konventionen administreras av Förenta Nationernas 

immaterialrättsliga organ WIPO8, som har en stor roll i den upphovsrättsliga utvecklingen. BK 

har dock inte reviderats sedan 1971 (den så kallade Paristexten) och matchar inte riktigt 

moderna teknik- och förmedlingsformer. BK reglerar inte skyddet för närstående rättigheter 

utan fokus ligger istället på litterära och konstnärliga verk. Konventionen ger ledning om vad 

                                                      
5 Jfr SOU 2006/07:16, s. 8.  
6 Se 43 § URL. Se även 45, 46, 48-49 a §§ URL, som tar upp respektive närstående rättighetshavares skyddstid.  
7 T.ex. prop. 2004/05:110, Upphovsrätten i informationssamhället.  
8 World Intellectual Property Organization. 
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som i sak ska omfattas av upphovsrätten, men säger likväl ingenting om vad som krävs för att 

få skydd för det skapade.9 

2.2.2 EU-direktiven och dess implementering i svensk rätt 

Inom EU har det länge funnits en generell strävan att harmonisera den nationella upphovsrätten 

och de närstående rättigheterna. Tanken bakom detta har främst varit att skydda den tekniska 

utvecklingen genom att ge ett fullgott skydd för de kulturella och ekonomiska tillgångar som 

upphovsrätten baserar sig på. För att undvika konflikter med etablerade internationella 

konventioner har EU valt att alla medlemsstater ska ansluta sig till BK. EU har genererat ett 

flertal olika direktiv som samtliga numera är implementerade i svensk rätt och har därigenom 

påverkat tv-företagens rättigheter i flera situationer. Ett av direktiven som bland annat WIPO-

fördraget lagt grunden för är det så kallade Infosocdirektivet10, vilket implementerades i URL 

år 2005. Förverkligandet av direktivet, som rör upphovsrätten och de närstående rättigheterna 

med särskild tonvikt på informationssamhället, är den mest omfattande revisionen som skett i 

svensk upphovsrätt.11 Syftet bakom direktivet är bland annat att motverka rättsliga skillnader 

och osäkerhetskällor som berör det upphovsrättsliga skyddet. När direktivet genomfördes i 

Sverige förstärktes bland annat skyddet för de närstående rättigheterna, däribland radio- och tv-

företagens skydd för sina utsändningar i 48 § URL, som kommer att beskrivas nämnare nedan. 

3 Tv-företagens möjligheter till rättsskydd 

3.1 Skyddet enligt 1, 46 och 48 §§ URL 

Efter ett antal anpassningar till bland annat EU-direktiven har Sverige idag fått en 

upphovsrättslig lagstiftning där tv-företagens möjligheter till rättsskydd för sina sändningar och 

programproduktioner i princip vilar på tre ben.  Det första benet är det egentliga 

upphovsrättsliga skyddet enligt 1 §, vilket kan sägas vara upphovsrättens klassiska 

kärnområde.12 Skyddet gäller för litterära och konstnärliga verk och har avseende på hur ett 

verk har kommit till uttryck och tar inte hänsyn till vad som kommit till uttryck i verket. 

Potentiellt sätt skulle därför en tv-produktions olika komponenter kunna skyddas enligt 1 §. 

                                                      
9 Jfr Karnell, Europeisk originalitet – en upphovsrättslig chimär, 1998, s. 157 f. 
10 Direktiv 2001/29/EG om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i 

informationssamhället. 
11 Rosén, Upphovsrättens avtal, 2006, s. 28. 
12 Levin, Lärobok i immaterialrätt, 2011, s. 73. 
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Utgångspunkten är visserligen att skapelser ska skyddas som litterära eller konstnärliga verk 

enligt den egentliga upphovsrätten, men URL reglerar dessutom en rad andra mer eller mindre 

närbesläktade företeelser. Lagen ger bland annat skydd för radio- och tv-företags utsändningar. 

48 § URL reglerar den så kallade signalrätten vilket är det andra benet som företagen kan bygga 

sitt rättsskydd på. Signalrätten ger radio- och tv-företag ett skydd för alla sina utsändningar. 

Paragrafen omfattar dock endast de programbärande signalerna och inte innehållet i dessa.  

Skyddsmöjligheterna enligt 46 § URL, är det sista benet, omfattar ljudupptagningar och 

upptagningar av rörliga bilder och ger bland annat bildproducenter skydd för det av 

bildproducenterna sammansatta material som sedan blir en del av produktionen. 

3.2 En tillbakablick i rättsskyddet för programinnehåll i tv 

Den växande nöjesindustrin har gjort att upphovsrättens anknytning till det digitala samhället 

blivit allt mer aktuell och i och med tv-mediets enorma kapacitet är det svårt att föreställa sig 

vad slags upphovsrättsligt skyddade prestationer som inte skulle kunna återges där. Frågan om 

upphovsrättsligt skydd för programinnehållet i tv är dock inte ett nytt fenomen, utan har 

diskuterats i Norden åtminstone sedan mitten av 1950-talet då tv-program avsedda för 

allmänheten började sändas. I samband med URL:s tillkomst 1960 erhöll även de andra 

nordiska länderna liknande lagar. Under förarbetena till Norges upphovsrättslag begärde Norsk 

Filmforbunds regi- och forfattergruppe att televisjonsverk skulle införas som en särskild 

kategori till exempelsamlingen av skyddade verk i norska URL. Departementet ansåg det dock 

inte vara passande att föra in ett sådant begrepp eftersom ”televisjonsverk” skulle kunna omfatta 

vitt skilda typer av verk – såsom skrift, föredrag, sceniska verk eller filmverk. Departementet 

konstaterade även att det inte råder något tvivel om att ett program framställt för tv faller in 

under lagen.13  

Någon motsvarighet till det norska begreppet televisjonsverk har inte diskuterats i de svenska 

förarbetena till URL. En bidragande orsak kan vara Auktorrättskommitténs (AK) uttalanden i 

dess betänkande14 från 1956. AK, som tillsattes av de nordiska länderna på 1930-talet och vars 

betänkande ledde till URL, ansåg att dåtidens tv-teater var ”helt enkelt vanlig teater, som genom 

                                                      
13 Karnell, Rätten till programinnehållet i TV, 1970, s. 252-253. 
14 SOU 1956:25 
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direkt bild- och ljudöverföring kan följas i en annan lokal än den där föreställningen äger 

rum”.15  

I sammanhanget kan nämnas att det i såväl Sverige som Norge och Danmark diskuterades 

huruvida man skulle införa en särskild kategori i upphovsrättslagarna för radioverk. Det danske 

radioråd hade ett önskemål om att uppräkningen av skyddade verk i danska URL skulle uppta 

radiosändningar och anförde att en mängd radioprogram borde kunna erhålla upphovsrättsligt 

skydd. Den danska kommissionen avvisade dock förslaget med motiveringen att 

radiosändningar inte genererar självständiga verk utan är en form av offentlig reproduktion av 

andra litterära och konstnärliga verk. AK föreslog med bakgrund av danska radiorådets förslag 

att de inslag som produceras enbart för programmet kunde tänkas vara litterära verk. Vidare 

skulle programmet enligt AK kunna ses som ett samlingsverk enligt 5 § URL. Även i 

propositionen till norska URL nämns att Radioföretaget Norsk Rikskringkasting påkallat att 

radiosändningar skulle tas upp i exempelsamlingen i lagen. Företaget framhöll att det skulle 

vara av stor betydelse för radioföretags rätt att använda eller efterlikna varandras program om 

de betraktades som självständiga verk. Även här avvisades förslaget med motiveringen att 

radioprograms olika beståndsdelar ändå i regel föll under andra verksbeteckningar och att 

programmet i sig skulle kunna skyddas som samlingsverk enligt 5 §.16  

Tanken på en särskild kategori dels för televisjonsverk och dels för radioverk, har således 

avvisats i samtliga nordiska länder. Att något begrepp liknande televisjonsverk inte har införts 

har egentligen ingen betydelse för möjligheterna till upphovsrättsligt skydd för tv-produktioner, 

vilket strax ska framgå. Det man kan konstatera är istället att de nordiska länderna redan vid 

genombrottet för ”allmänhetens tv” var relativt eniga om att radio och tv återger vitt skilda 

komponenter som potentiellt sett kan vara upphovsrättsligt skyddade.  

Redan under 1970-talet identifierar Gunnar Karnell den upphovsrättsliga debatten kring 

”programinnehåll i live-förfarande” i sin bok Rätten till programinnehållet i TV. Karnell tar 

bland annat upp det nära sambandet mellan direktsändningar och sådana program där 

utsändningsinnehållet redan upptagits på till exempel film. Den förra kategorin, som i boken 

benämns som tv-verk, har enligt Karnell nära praktiska samband med filmverk, som explicit 

räknas upp i exempelsamlingen i URL. Olikheten mellan de två kategorierna är framför allt att 

upptagningstekniken för filmverk tjänar till att möjliggöra redigering av bild- och ljudinnehåll 

                                                      
15 Se SOU 1956:25, s. 72. 
16 Karnell, Rätten till programinnehållet i TV, 1970, s. 251-252. 



8 

 

i betydligt större omfattning än vad som kan förekomma vid en direktsändning. Upptagningar 

på film eller tv-program som spelas in i förväg gör det möjligt för producenten att med sin fria 

kreativitet redigera och granska upptagningen.17 Trots att framställningstekniken för 

direktsändningar har förbättrats väsentligt sedan 1970-talet, är Karnells tankar intressanta än 

idag. Det anförda resonemanget om bristen på fri kreativitet i samband med direktsändningar 

konkretiserades nämligen nyligen i ett mål prövat av HD. 

I svensk rätt finns det få exempel på skapelser som inte ansetts upphovsrättsligt skyddade.18 

Det så kallade Streaming-målet19 kom ut i december 2015 och är det första av sin art som 

prövats av HD i Sverige. I målet prövades huruvida direktsändningar av två ishockeymatcher 

kunde åtnjuta upphovsrättsligt skydd vilket inte ledde till ett tillfredställande resultat för 

klagandeföretaget C More. I målet kom HD fram till att tv-produktionerna av matcherna inte 

ansågs vara upphovsrättsligt skyddade eftersom produktionerna huvudsakligen styrdes av 

händelserna i matcherna. C More erhöll därför varken skydd för produktionen av 

matchsändningarna i dess helhet eller delar av den. I vart fall ansågs en del av 

direktsändningarnas innehåll innehålla upptagningar som skyddas av 46 § URL, nämligen de 

repriser av spelsekvenser, skott och tacklingar som upptogs under sändningen. Domen ledde 

till ett betydligt lägre bötesstraff och skadestånd för den tilltalade än vad C More hade yrkat på, 

men det hårdaste slaget för tv-företaget och deras konkurrenter i tv-branschen är sannolikt det 

prejudikat som domen eventuellt för med sig.  

4 Rättsinnehavarens möjligheter att förfoga över verket 

4.1 Ensamrätten 

För att kunna förstå innebörden av det upphovsrättsliga skyddet enligt 1 § URL är det först 

viktigt att klargöra vilka ekonomiska fördelar skyddet medför för tv-företagen. När företagen 

producerar och sänder ut sina program är det självklart viktigt att ingen annan utnyttjar deras 

sändningar eller innehållet i dem. Därför är företagen högst beroende av den ensamrätt URL 

har att erbjuda. I praktiken är det upphovsrättsskyddet i 1 § som ger rättsinnehavarna bäst skydd 

eftersom paragrafen ger dem rätt till alla förfogandetyper som lagen erbjuder.  

                                                      
17 Karnell, Rätten till programinnehållet i TV, 1970, s. 20-21. 
18 Jfr t.ex. NJA 2004 s. 149, där en trivial ritning av en golvbräda inte ansetts upphovsrättsligt skyddad. 
19 Se HD:s dom 2015-12-29 i mål nr. B 3510-11. 
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Enligt motiven till URL ska lagen ge rättsligt skydd för ”andligt skapande” och därigenom 

skydda de intressen som en upphovsman kan ha för sitt verk. URL ska dels ge skydd för 

upphovsmannens personliga och ideella intressen som skaparen anknyter till verket och dels 

för rätten att ekonomiskt kunna utnyttja verket.20 För att skydda dessa intressen har man bland 

annat valt att ge upphovsmannen en rätt att ensam förfoga över samtliga utnyttjanden av 

ekonomisk betydelse i samhället. Ensamrätten regleras i lagens 2 § där lagstiftaren har valt att 

använda sig av breda och enkla uttryck för att undvika att göra upphovsrätten beroende av 

teknikutvecklingen. De två huvudkategorierna utgör förfoganden genom 

exemplarframställning och tillgängliggörande för allmänheten. Exemplarframställning kan 

något förenklat beskrivas som en ensamrätt till all slags framställning av ett verk oavsett 

tillämpad teknik.21 Tillgängliggörande för allmänheten rymmer fyra exklusiva 

förfogandeformer: överföring till allmänheten, offentligt framförande, offentlig visning och 

spridning till allmänheten.22 Den grundläggande tanken är att dessa ska samla in alla slags 

åtgärder som syftar till att tillgängliggöra ett verk för allmänheten.23  

4.1.1 Inskränkningar i ensamrätten 

Ensamrätten som beskrivs ovan ger således upphovsmannen möjlighet att kontrollera hur verket 

används i olika hänseenden. Innan någon annan kan utnyttja verket krävs därför som regel 

upphovsmannens tillstånd.24 Ensamrätten måste emellertid balanseras på ett rimligt sätt mot 

viktiga allmänna intressen.25 För att tillgodose sådana intressen har lagstiftaren samlat ett antal 

inskränkningar i andra kapitlet URL. Enligt 25 § får skyddade verk återges vid 

nyhetsrapporteringar i bland annat tv och radio utan förevarande tillstånd från upphovsmannen 

eller rättighetsinnehavaren, såvida återgivandet motiveras av informationssyftet. Vidare är det 

enligt 12 § tillåtet att framställa ett eller ett fåtal exemplar av offentliggjorda verk för privat 

bruk. Regeln är mycket viktig i praktiken eftersom den möjliggör för privatpersoner att till 

exempel spela in ett serieavsnitt eller en film från tv samt ta en kopia ur en bok eller en tidning. 

Det är naturligtvis inte tillåtet att sälja eller hyra ut en privat kopia. Inskränkningen gäller vidare 

endast för egen personlig användning, vilket i princip endast omfattar dig själv och din närmaste 

                                                      
20 SOU 1956:25 s. 61. 
21 Jfr utformningen av 2 § URL: ”Framställning av exemplar innefattar varje direkt eller indirekt samt tillfällig 

eller permanent framställning av exemplar av verket, oavsett i vilken form eller med vilken metod den sker och 

oavsett om den sker helt eller delvis”. 
22 Dessa togs in år 2005 i och med förverkligandet av Infosocdirektivet. 
23 Jfr Levin, Lärobok i immaterialrätt, 2011, s. 136. 
24 Se Olin, URL 2 §, Lexino 2016-01-01. 
25 SOU 2006/07:16 s. 11. 
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familje- och vänkrets.26 En publicering på internet kan inte försvaras med privat bruk, även om 

det sker på en ”privat” hemsida. Så snart webbservern är ansluten till internet är det i allmänhet 

fråga om en överföring till allmänheten.27 För att inskränkningen ska vara tillämplig krävs det 

dessutom att kopieringen sker från ett lovligt exemplar. Det innebär att det inte är lagligt att 

framställa kopior på basis av exempelvis piratkopior eller verk som olovligen har 

tillgängliggjorts på internet.28 

4.2 Rätten att kontrollera överföringar till allmänheten  

Den kanske viktigaste förfogandeformen för tv-företagen är rätten att kontrollera överföringar 

till allmänheten av programmen som sänds ut. Vad som kan tolkas inom begreppet ”överföring 

till allmänheten” är av stor vikt för tv-företagen eftersom teknikutvecklingen ständigt leder till 

nya former för tillgängliggörande av tv-program. Bedöms sättet för tillgängliggörande falla 

utanför begreppet äger företaget inte någon rätt att hindra överföringen. I sådana fall spelar det 

ingen roll om tv-produktionen av företagens sändningar bedöms vara skyddade av den egentliga 

upphovsrätten eller de närstående rättigheterna. Överföringsbegreppet infördes i svenska URL 

i samband med implementeringen av Infosocdirektivet. Direktivets artikel 3.1 har följande 

lydelse: 

”Medlemsstaterna skall ge upphovsmän en ensamrätt att tillåta eller förbjuda varje 

överföring till allmänheten av deras verk, på trådbunden eller trådlös väg, inbegripet att 

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

dessa verk från en plats och vid en tidpunkt som de själva väljer.” 

Omfattningen av begreppet ”överföring till allmänheten” har varit föremål för tolkning av EU-

domstolen i ett flertal mål. I det så kallade TV Catch Up-målet29 från 2013 fastslog EU-

domstolen att begreppet omfattar vidaresändningar på internet av skyddade verk som ingår i 

markbundna tv-sändningar. Ett företag i Storbritannien erbjöd en tjänst som öppnade för 

användare att ta emot direktsända strömmade mediefiler (så kallade live streams) av gratis 

markbundna tv-program, innehållande upphovsrättsligt skyddade inslag. Programmen 

vidaresändes till alla som påstod sig ha en tv-licens i landet. Domstolen anförde att det förvisso 

                                                      
26 Levin, Lärobok i immaterialrätt, 2011, s. 198. 
27 Carlén-Wedels, Tornberg, Medierätt 3 Upphovsrätt, s. 45. 
28 Jfr bl.a. med EU-Domstolens dom i mål C-435/12 – ACI Adam m.fl. p. 37-38 om att nationell lagstiftning som 

skiljer mellan lagliga och olagliga källor vid mångfaldigande för privat bruk strider mot vissa villkor i artikel 5.5 

i direktiv 2001/29. Se även Prop. 2004/05:110 s. 384. 
29 EU-domstolens dom i mål C-607/11 – ITV Broadcasting Ltd m.fl. mot TV Catch Up Ltd. 
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”följer … av domstolens praxis att ett sätt att rent tekniskt säkerställa eller förbättra 

mottagningen av den ursprungliga sändningen inom området som täcks av sändningen inte 

utgör en ’överföring’ i den mening som avses i artikel 3.1” men att ”[a]nvändandet av ett sådant 

tekniskt tillvägagångssätt ska … begränsa sig till att bibehålla eller förbättra 

mottagningskvaliteten på en redan befintlig sändning, och får inte utgöra en annan sändning än 

denna”. Eftersom sändningarna som förtaget tillgängliggjorde på sin webbplats var separata i 

förhållande till de sändningar som utfördes av det berörda tv-företaget, ansågs 

vidaresändningarna falla inom begreppet ”överföring” i artikel 3.1.30   

Ett år senare hänsköts ett omtalat mål från Svea hovrätt till EU-domstolen. I målet Svensson 

m.fl.31 tolkade domstolen överföringsbegreppets omfång än en gång. EU-domstolen anförde 

bland annat att förekomsten av en överföring måste ges en vidsträckt innebörd för att 

upphovsmännen ska säkerställas den höga skyddsnivå som anges i skälen i Infosocdirektivet.32 

I målet anfördes dessutom att artikeln ska tolkas så att det utgör hinder för medlemsstater att 

föreskriva ett mer omfattande skydd för upphovsmannens ensamrätt genom att låta överföring 

till allmänheten omfatta fler förfoganden än vad som följer av artikel 3.1. Anledningen till en 

sådan tolkning var enligt domstolen att Infosocdirektivet syftar till att avlägsna skillnader i den 

nationella lagstiftningen.33 Det anförda målet handlade om en hänvisningsteknik som numera 

kan sägas utgöra internets hjärta, nämligen länkning.34 En av de hänskjutna frågorna i målet var 

huruvida klickbara länkar (så kallade hyperlänkar), där användare kunde få direkt tillgång till 

de skyddade verken på den webbplats där verken ursprungligen överförts, kunde anses utgöra 

en överföring till allmänheten. Länkningsåtgärden bedömdes, med referens till några av EU-

domstolens tidigare avgöranden35, falla utanför artikelns tillämpningsområde eftersom 

tillgängliggörandet genom länkarna inte innebar att verken överfördes till en ny publik. Med 

”ny publik” ska avses en publik som verkens upphovsmän inte beaktade när de lämnade sitt 

tillstånd till den ursprungliga överföringen till allmänheten. Såvida tillgången till skyddade verk 

på en webbplats inte är föremål för någon begränsning anses samtliga internetanvändare få fri 

                                                      
30 Se pp. 28-30 i mål C-607/11. 
31 EU-domstolens dom i mål C-466/12 – Nils Svensson m.fl. mot Retriever AB. 
32 I skäl 4 anförs att harmoniserade rättsliga ramar uppmuntrar till betydande investeringar i kreativ och 

innovativ verksamhet genom att bl.a. en hög skyddsnivå skapas. I skäl 9 anförs vidare att utgångspunkten för 

harmoniseringen måste vara en hög skyddsnivå, eftersom upphovsrättigheter har en avgörande betydelse för det 

intellektuella skapandet. Se även p. 17 i mål C-466/12. Jfr dessutom med p. 193 i de förenade målen C 403/08 & 

C-429/08 – Premier League m.fl..  
33 Jfr särskilt pp. 33-41 i mål C-466/12.  
34 Jfr Westman, Länkning som upphovsrättslig överföring till allmänheten?, 2012, s. 801. 
35 Kravet på att det ska handla om en ”ny allmänhet” har berörts i bl.a. i mål C-607/11, pp. 37-39. 
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tillgång till verken vilket innebär att någon ny publik inte nås genom en länkningsåtgärd.36 

Motsatsvis innebär detta att betalväggar, kodlås eller andra tekniska skyddsåtgärder på den 

ursprungliga webbplatsen leder till att en ny publik nås när någon publicerar länkar som 

möjliggör ett kringgående av en sådan begräsning.37 I det ovan nämnda Streaming-målet 

hänvisade HD till EU-domstolens uttalanden i målet Svensson m.fl. De sändningar av 

hockeymatcher som det förra målet avsåg hade nämligen tillgängliggjorts genom hyperlänkar 

på den tilltalades hemsida vilka möjliggjorde för användare att kringgå betalspärren på C 

More’s webbplats. HD anförde att EU-domstolens dom klargjorde att förfarandet att lägga ut 

en länk som möjliggör för kringgående av en sådan begränsning utgör överföring till 

allmänheten. Domstolen tillade dessutom att detta gäller även om begränsningen inte utgörs av 

ett tekniskt hinder.38 EU-domstolen klargjorde vidare att begreppet innehåller två kumulativa 

förutsättningar, nämligen ”överföring” av ett verk och överföring av detta verk till 

”allmänheten”.  Även om den senare förutsättningen inte ansågs vara uppfylld på grund av ny 

publik-kriteriet, påpekade domstolen att hyperlänkning till skyddade verk uppfyller första 

förutsättningen, det vill säga förekomsten av en överföring. För att det ska föreligga en 

överföring är det enligt domstolen tillräckligt att verket tillgängliggörs för en publik på ett 

sådana sätt att de personer som tillhör denna kan få tillgång till verket. Detta oberoende av om 

någon de facto utnyttjar tillgängliggörandet eller inte.39 

Av intresse för sammanhanget är ett mål som följer i kölvattnet på domen Svensson m.fl. Målet 

är hänskjutet till EU-domstolen från Hoge Raad der Nederlanden (Högsta domstolen i 

Nederländerna) avseende tolkning av artikel 3.1 och handlar även denna gång om hyperlänkar. 

EU-domstolen har i skrivande stund inte prövat de hänskjutna frågorna, men generaladvokaten 

lämnade ett intressant förslag till dom i början av april 2016. I förslaget anser generaladvokaten 

att publicering av hyperlänkar inte kan kvalificeras som överföring enligt artikelns mening 

såvida hyperlänken tar användaren direkt till en webbplats där de skyddade verken redan innan 

är fritt tillgängliga. För att konstatera att det föreligger en överföring ska nämligen agerandet 

från den person som placerar hyperlänkarna vara ”oundgängligt eller nödvändigt för att kunna 

ta del av verken”.40 Hyperlänkar som direkt leder till skyddade verk gör därmed inte verken 

tillgängliga för allmänheten när de redan är fritt tillgängliga på den länkade webbplatsen, utan 

                                                      
36 Se p. 24 & 26 i mål C-466/12. 
37 Se mål C-466/12, p. 31. 
38 Jfr p. 15 i HD:s dom 2015-12-29 i mål nr. B 3510-11. 
39 Jfr pp. 16 & 19-20, i mål C-466/12.  
40 Se pp. 48-62 i generaladvokaten förslag till avgörande i mål C-160/15 – GS Media BV. 
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förenklar endast att de upptäcks. Med ett sådant synsätt skulle således hyperlänkning falla 

utanför överföringsbegreppets omfång.41 Notera dock att det anförda endast skulle gälla för 

verk som är fritt tillgängliga på den ursprungliga webbplatsen; webbplatser med betalspärr eller 

någon annan begränsning skulle således betraktas som en överföring. Sett till ett intressant 

uttalande av EU-domstolen i målet Circul Globus Bucureşti42, kan dock ifrågasättas om inte 

även hyperlänkning till webbplatser med betalspärrar riskerar att falla utanför begreppet. I 

domen hänvisade EU-domstolen till Infosocdirektivets skäl 23 och slog därmed fast att rätten 

till överföring till allmänheten ”inte [omfattar] åtgärder som inte innefattar en ’sändning’ eller 

’vidaresändning’ av ett verk”.43 Målet handlade om att offentliga direkta framföranden av verk 

således faller utanför begreppet överföring.44 I generaladvokatens förslag till den nederländska 

domen hänvisas till skäl 23 och det nämnda uttalandet i domen Circul Globus Bucureşti. 

Generaladvokaten menar dock att det anförda inte torde vara tillämpligt på hyperlänkning 

eftersom lagstiftarens avsikt har varit att begreppet överföring ska vara flexibelt och inte snabbt 

bli föråldrat av den ständiga tekniska utvecklingen.45 Detta talar således för att hyperlänkning 

till webbplatser med betalspärr trots allt faller inom överföringsbegreppet. Det ska även noteras 

att generaladvokaten anförde att hyperlänkning inte leder till något ansvar för den som 

publicerat länken även om den länkade webbplatsen innehåller något skyddat verk för vilket 

upphovsrättsinnehavaren inte har gett sitt tillstånd. Det saknar även betydelse i sammanhanget 

om den som publicerat hyperlänken visste om eller inte att något ursprungligt tillstånd inte 

fanns. Generaladvokaten menar att det skulle skada internets funktionssätt och utvecklingen av 

informationssamhället om en internetanvändare riskerar ansvar för upphovsrättsintrång varje 

gång han eller hon använder sig av en hyperlänk.46 

Utöver de hittills anförda länkningsåtgärderna finns det andra former av tillgängliggörande som 

desto klarare faller inom överföringsbegreppet. I svenska URL definieras begreppet i 2 § tredje 

stycket 1. I den proposition genom vilken Infosocdirektivet införlivades i svensk rätt 

konstateras att överföringsrätten endast avser distansöverföringar, med en hänvisning till skäl 

23 i direktivet. Av propositionen framgår vidare att det saknar betydelse vilken teknik som 

används vid överföringen så länge distansöverföringen vänder sig till en krets som är att 

                                                      
41 Observera att generaladvokatens förslag till dom inte är bindande för EU-domstolen, även om yttrandena ofta 

kan ge värdefull information om rättsläget. Jfr Bernitz, m.fl., Finna rätt, 2010, s. 63-64.  
42 EU-domstolens dom i mål C-283/10 – Circul Globus Bucureşti. 
43 Mål C-283/10 p. 40. 
44 Dessa faller istället inom begreppet ”offentligt framträdande, vilket beskrivs närmare i slutet av detta avsnitt. 
45 Jfr pp. 48-50 i mål C-160/15. 
46 Jfr bl.a. pp. 63 & 78 i mål C-160/15. 
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betrakta som allmänheten.47 I svensk rätt särhålls två typer av distansöverföringar. För det första 

kan överföring ske genom så kallade rundradiosändningar. Här avses program som tv-

företagen sänder ut utan att tittarna har något inflytande över vad som sänds eller när det sänds. 

Programmen kan visas via traditionella distributionsplattformar (till exempel tv) eller via 

internet. Numera omfattas dessutom sådana överföringar där tittaren själv kan välja plats och 

tidpunkt för att tillgodogöra sig programmet, även kallade överföringar on demand. On 

demand-begreppet introducerades i svensk rätt genom Infosocdirektivet och har tagits in som 

en separat del av överföringsbegreppet i 2 §. Ensamrätten till on demand-situationer är av stor 

betydelse i internetsammanhang eftersom det är mycket vanligt att tv-företagen där 

tillgängliggör program on demand. I sammanhanget bör även nämnas att en internetanvändare 

idag dessutom kan tillgängliggöra sig program genom så kallad streaming (eller strömning, 

vilket är uttrycket som används ovan i TV Catch Up-målet). Med streaming avses att material 

görs tillgängligt på ett sådant sätt att det inte kan laddas ner på användarens dator. Streaming 

kan ske av direktsända program eller program som spelas upp genom en lagrad fil från en 

webbplats.48 Streaming kan på så sätt kopplas samman med överföring on demand när till 

exempel en film eller tv-serie spelas upp genom Netflix eller Viaplay. Direktsända ”streamade” 

program på internet omfattas emellertid inte av on demand-begreppet men faller jämväl inom 

begreppet överföring till allmänheten. Detta klargörs bland annat av domskälen i Streaming-

målet där HD anför ”att ensamrätten innefattar såväl överföring genom direkt streaming som 

överföring on demand”.49 

Överföringsbegreppets omfång i Infosocdirektivets mening begränsas vidare till sådan 

överföring till en allmänhet som inte befinner sig på samma plats som den varifrån överföringen 

sker.50 Kravet på distans innebär att exempelvis liveframföranden som sker för en närvarande 

publik inte betraktas som en överföring (enligt svenska URL kategoriseras detta som ett 

offentligt framförande enligt 2 §). I det så kallade Premier League-målet fastslogs att 

framförande av tv-utsändningar via en tv-mottagare på en pub ska betraktas som överföring till 

allmänheten i direktivets mening eftersom pubens gäster befinner sig på en annan plats än 

varifrån tv-transmissionen utgår.51 En annan sak är om man under ett musikframträdande eller 

                                                      
47 Se Prop. 2004/05:110 s. 71. Märk här att domen i mål C-466/12 (Svensson m.fl.) kom ut senare än 

propositionen och att det numera står klart att överföringen även ska rikta sig till ”en ny publik”. 
48 Jfr Olsson, Copyright, 2015, s. 99-101. 
49 Se HD:s dom 2015-12-29 i mål nr. B 3510-11. 
50 Se skäl 23 i Infosocdirektivet. 
51 EU-domstolens dom i de förenade målen C-403/08 & C-429/08 – Premier League m.fl. 
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uppförandet av en pjäs samtidigt tillgängliggör framträdandet via tv-apparater, högtalare eller 

dylikt på samma plats där det aktuella förfogandet sker. I sådana fall rör det sig inte om 

överföring utan om offentligt framförande. På motsvarande sätt kan det ske två förfoganden 

samtidigt till exempel när ett musikverk spelas upp för en närvarande publik i en tv-studio 

samtidigt det sänds i tv. I förhållande till den närvarande publiken handlar det då ett offentligt 

framförande medan tv-utsändningen blir en överföring till allmänheten.52 

Det hittills anförda visar vikten av tv-företagens rätt att tillåta och förbjuda överföringar till 

allmänheten av tv-program via olika plattformar. Trots att både EU-praxis och nationell praxis 

verkar förespråka ett brett överföringsbegrepp, uppkommer ständigt nya former för 

tillgängliggörande och det ovan nämnda uttalandet från generaladvokaten tyder på att det 

fortfarande finns frågetecken kring begreppets omfattning.   

4.3 Intrång i ensamrätten 

Tv-företag som åtnjuter upphovsrättsligt skydd för sina program kan åberopa intrång i 

upphovsrätten om programmen tillgängliggörs för allmänheten utan företagets tillstånd. Den 

som begår intrång i upphovsrätten kan straffas med böter och fängelse, men även ekonomisk 

ersättning till rättsinnehavaren utgår. Den ekonomiska ersättningen består i ersättning för själva 

nyttjandet, det vill säga normalt arvode. Dessutom riskerar den som begått intrång skadestånd 

för eventuell ekonomisk förlust53. Reglerna om påföljd vid upphovsrättsintrång gäller även vid 

intrång i de närstående rättigheterna.54 En mycket uppmärksammad dom på 

upphovsrättsområdet är det så kallade Pirate Bay-målet55 från 2010 där Svea hovrätt prövade 

vissa ansvarsförhållanden för de personer som låg bakom fildelningssajten The Pirate Bay. 

Huvudbrottet i målet bestod av överföring till allmänheten av skyddade verk utan 

upphovsmännens eller närstående rättsinnehavarnas tillstånd. Hovrätten ansåg att de personer 

som tillhandahållit fildelningstjänsten hade gjort sig skyldiga till medhjälpsbrott genom att var 

för sig bidra till antingen organisationen, administrationen, systematiseringen, 

programmeringen, finansieringen eller driften av tjänsten. Målet är en milstolpe för 

rättsinnehavare, inte minst av preventiva skäl eftersom domen visar att de som olovligt 

tillgängliggör skyddade verk via internet kan fällas till ansvar. För att ett tv-företag ska kunna 

                                                      
52 Se prop. 2004/05:110 s. 71. 
53 Även skadestånd för ideell skada kan bli aktuellt men tv-bolagen kan som redan nämnts inte förvärva de 

ideella rättigheterna varför detta inte är relevant just här. 
54 Carlén-Wendels, Tornberg, Medierätt 3 Upphovsrätt, s. 52-53. 
55 RH 2013:27. 
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utkräva de sanktioner som URL erbjuder krävs emellertid att det finns ett bakomliggande 

upphovsrättsligt skyddat verk. Som nämndes i avsnitt 2.2 ansågs inte direktsändningarna på 

internet av hockeymatcher i Streaming-målet vara upphovsrättsligt skyddade. Konsekvensen 

härav blev således att tv-företaget inte hade någon laglig grund att försvara sin rätt till 

sändningarna och utöva sanktionsmöjligheterna som finns i URL.   

5 Skyddet enligt den egentliga upphovsrätten 

5.1 Olika typer av verk 

Innan den nu gällande URL:s tillkomst förutsatte den tidigare upphovsrättsliga lagstiftningen 

(lag om rätt till litterära och musikaliska verk av 30 maj 1919) för sin tillämplighet att resultatet 

av upphovsmännens skapande verksamhet kunde identifieras som någon av de verkskategorier 

som räknades upp i lagen. De skapelser som inte räknades upp i lagen uteslöts således från 

upphovsrättsligt skydd.56 Detta skiljde den svenska lagstiftningen från norsk och finsk rätt där 

skyddsföremålet allmänt beskrevs i lagen och därefter gavs en uppräkning av exempel som 

närmare klargjorde begreppet.57 Den nu gällande URL har övergett den exklusiva uppräkningen 

och numera skyddar 1 § alla alster på det litterära och konstnärliga området, oavsett 

uttrycksform.58 Motiveringen till ändringen var att ”det andliga skapandet söker sig nya 

uttrycksformer” och med den tidigare metoden riskerade dessa att falla utanför 

skyddsområdet.59 Lagens numera flexibla begrepp har lett till den stora betydelse som 

upphovsrätten har för det moderna informationssamhället. Av 1 § URL framgår att lagen 

skyddar litterära och konstnärliga verk. Till de litterära verken hänförs allt som i vid mening 

förmår beskriva något, allt från dramatiska eller journalistiska språkverk till rent beskrivande 

alster såsom tekniska ritningar eller facklitteratur. Dessutom faller långt mer än traditionella 

inslag i radio- och tv-produktioner inom ramen för vad som kan vara litterära verk, till exempel 

resultat av manusarbete, synopsis och storylines.60 Vad avser kategorin konstnärliga verk 

framhålls i motiven att ”alla former, i vilka det förekommer att verk tillskapas med konstnärlig 

ambition och i syfte att nå en konstnärlig verkan” ska ses som konstnärliga.61 Hit hör alltså ett 

                                                      
56 Karnell, Rätten till programinnehållet i TV, 1970, s. 41. 
57 SOU 1956:25, s 63. 
58 Se utformningen i 1 § URL där det framgår att skyddet även omfattar verk ”som har kommit till uttryck på 

annat sätt”. 
59 Prop. 1960:17 s. 48. 
60 Rosén, Medie- och upphovsrätt, 2012, s. 179. 
61 SOU 1956:25 s. 65. 
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brett omfång av alster som skapats med konstnärlig syftning, bland annat regi, fotografi, 

scenografi, studioinramningar och ljussättning. Även musikverk, filmverk och tv-produktioner 

som sådana räknas till de konstnärliga verken.62 Det innebär att vissa alster ibland kan bestå av 

andra alster. En tv-produktion i sig är som nämnts ett konstnärligt verk, men innehåller och 

bygger på både konstnärliga och litterära framställningar, till exempel bilder, musik, manus och 

dialog.63 

Den svenska upphovsrättslagstiftningen kräver inte att verket fixerats på ett underlag, till 

exempel i form av en bok eller på film. Även oförberedda tal, happenings, musikaliska 

improvisationer och bildsekvenser vid direktsändningar i tv kan således vara skyddade av 

upphovsrätten.64 Detta skiljer svensk rätt från exempelvis de flesta anglosaxiska rättssystemen 

där verken måste vara fixerade på ett materiellt underlag för att erhålla skydd.65  

5.2 Det nationella kravet på verkshöjd 

Hittills har beskrivits vilka typer av verk som kan få skydd. Det breda anslaget av 

verkskategorier begränsas dock genom ett krav på så kallad verkshöjd. Vad som avses med 

verkshöjd framgår inte direkt av URL. Enligt lagmotiven krävs det att verket ska uppvisa ett 

visst mått av självständighet och originalitet.66 Med självständighet menar man i princip att ett 

alster ska vara oberoende av redan existerande verk. Man får alltså inte efterbilda eller ta alltför 

stor inspiration från andras verk. Man ställer även krav på individuell särprägel, vilket innebär 

att upphovsmannen ska sätta sin personliga prägel på verket. Hur högt detta krav ställs varierar 

i viss mån beroende på vilket typ av verk det handlar om.67 Tanken är att individualiteten ska 

göra det svårt för någon annan att skapa ett exakt likadant verk. I doktrin har därför utarbetats 

det så kallade dubbelskapandekriteriet, vilket innebär att ett verk är skyddat om det visar sådan 

egenart att risken är minimal att samma eller ett liknande alster oberoende ska kunna framställas 

av någon annan.68 För att undgå dubbelskapande räcker det emellertid med en subjektiv nyhet 

för upphovsrätt. Den som självständigt och genom sin egen personliga insats presterar ett verk 

kan göra anspråk på sin ensamrätt, oavsett om det senare konstateras att någon annan 

åstadkommit något tämligen likartat. I praktiken kan det dock vara svårt att avgöra om 

                                                      
62 Rosén, Medie- och upphovsrätt, 2012, s. 179-180. 
63 Carlén-Wedels, Tornberg, Medierätt 3 Upphovsrätt, s. 17. 
64 Se bl.a. tingsrättens resonemang i mål T 13089–06. 
65 Olsson, Copyright, s. 73.  
66 Prop. 1960:17 s. 49. 
67 Se Olin, 1 § URL, Lexino 2016-01-01. 
68 Nordell, Dubbelskapande i teori och praktik, s. 630 ff. 
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någonting är en objektiv eller subjektiv nyhet, speciellt när det kommer till den ”använda 

konsten”, som till exempel brukskonst (det vill säga formgivning och återgivning av vardagliga 

objekt). I dessa fall kan det uppstå bevisproblem vilket gör det lättare att föreställa sig 

dubbelprestationer. Den centrala frågan blir då om den påstådda upphovsmannen genom sin 

personliga insats har skapat någonting eget som endast av slumpen är påfallande likt ett tidigare 

verk. Hos vissa verk blir särprägeln och individualiteten sällan ifrågasatt, som till exempel en 

skönlitterär bok författad av en nobelpristagare. Men det finns desto fler typer av verk som 

ligger i gränslandet där det är svårare att bedöma självständigheten och originaliteten i 

skapelsen. Inte minst med tanke på de ekonomiska insatser som kan läggas även på enklare 

prestationer och skapelser kan gränsdragningen få stor betydelse för upphovsmannen eller 

rättsinnehavaren.69 

Redan i AK:s betänkande från 1956 påpekades hur svår gränsen är att dra mellan vad som utgör 

ett verk och vad som faller utanför begreppet. Man framhävde även önskvärdheten av att i 

lagtexten tydliggöra hur man ska tolka begreppet, men så har inte blivit fallet.70 Någon 

motsvarighet till det industriella rättsskyddet, där ett administrativt förfarande under lång tid 

gett hållpunkter för skyddsomfång och skyddsförutsättningar, finns inte på 

upphovsrättsområdet.71 I propositionen till URL framhölls även att det inte är möjligt att dra 

några fasta och fullt klara gränslinjer lagstiftningsvägen utan att det närmare bedömandet får 

ankomma på rättsvetenskap och praxis.72 Lagstiftaren har således överlåtit åt domstolarna att 

forma verkshöjdsbegreppets omfång, vilket har lett till att kravet på verkshöjd placerats på en 

relativt låg nivå.  

Ett klassiskt exempel på den generösa verkshöjdsbedömningen kan ges av så kallade 

Smultronmålet73där ett motiv av en smultronplanta åtnjöt upphovsrättsligt skydd. Fallet visar 

att även brukskonst kan uppnå verkshöjd. HD anförde som motivering att ”[d]et skydd som 

enligt upphovsrättslagen tillkommer mönstret omfattar inte idén att avbilda detaljerna i 

smultronplantan utan idén sådan den kommit till uttryck i [upphovsmannens] individuella 

utformning av mönstret”. Ett annat exempel på att enkla skapelser kan uppnå verkshöjdskravet 

kommer från det så kallade Pås-målet74. I målet hade en man sålt påsar där han återgav olika 

                                                      
69 Levin, Lärobok i immaterialrätt, 2011, s. 82. 
70 SOU 1956:25 s. 66. 
71 Nordell, Dubbelskapande i teori och praktik, s. 630 ff.  
72 Se prop. 1960:17 s. 49, där det dessutom framhölls att upphovsrättens internationella inriktning liksom 

utvecklingen i andra jämförbara länder bör beaktas. 
73 NJA 1994 s. 79. 
74 NJA 1990 s. 499. 
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motiv, bland annat i form av en karta över Gotland. HD fann att ICA hade gjort sig skyldiga till 

upphovsrättsintrång genom att trycka en egen kasse med Gotlandsmotiv. HD anförde att även 

om teckningarna var ”förhållandevis enkla och framstod som banala” så hade teckningarna 

tillräcklig individualitet för att uppnå verkshöjdskravet. Sammanfattningsvis är den närmare 

innebörden av kravet olika beroende på vilket slags alster det handlar om. När det gäller just 

brukskonst är kravet vanligen något lägre ställt jämfört med andra konstnärliga alster.75 

Det är vidare själva formen som ska ha uppnått verkshöjd vilket innebär att teknik, stildrag och 

manér, ämne, motiv, idé, tankar, erfarenhetsrön och uppgifter om faktiska förhållanden är utan 

skydd. Det som skyddas är således sättet på vilket en idé eller ett motiv presenteras, det vill 

säga den individuella utformning upphovsmannen valt att ge idén eller motivet.76 Detta innebär 

att skyddet inte hindrar en annan person från att utnyttja samma idé eller samma fakta för att 

skapa ett eget, självständigt verk. Jämfört med till exempel patentskyddet ger 

upphovsrättsskyddet således inget monopol vilket är en bidragande anledning till den 

jämförelsevis långa skyddstid som upphovsrätten erbjuder.77 Vidare är verkshöjdsbegreppet 

teknikneutralt vilket innebär att det saknar betydelse om alstret har skapats med penna och 

papper eller med hjälp av avancerad teknik. Det står emellertid klart att kravet på 

självständighet utesluter rent mekaniska produktioner eftersom det måste finnas en intellektuell 

prestation bakom produkten. Anledningen härtill är att verket ska ha tillkommit genom en 

medveten skapelseakt. Det innebär att verk som har tillkommit av en ren slump kan ligga i 

gränslandet. Som ett exempel kan tas musikaliska verk som skapas på elektronisk väg med hjälp 

av en inbyggd slumpgenerator.78  

5.3 Det EU-rättsliga kravet på originalitet 

EU-domstolen utarbetade för några år sedan ett EU-autonomt krav på originalitet som ska vara 

avgörande för om ett verk kan få upphovsrättsligt skydd. Sedan år 2009 har EU-domstolen 

meddelat ett antal förhandsbesked som behandlar kravet på originalitet. Domarna är intressanta 

på flera håll eftersom domstolen har avgivit uttalanden om upphovsrättens innehåll och 

                                                      
75 Se Olin, URL 1 §, Lexino 2016-01-01. 
76 SOU 1956:25 s. 68. Se dessutom mål C 406/10 – SAS Institute, där EU-domstolen bl.a. hänvisar till art. 2 i 

WIPO:s fördrag om upphovsrätt och art. 9.2 i Trips-avtalet, vilka anger att det upphovsrättsliga skyddet omfattar 

uttryck men inte idéer, förfaranden, tillvägagångssätt eller matematiska begrepp som sådana. 
77 Den 70-åriga skyddstiden för upphovsmän kan jämföras med patenttidens längd på 20 år från den dag då 

patentansökningen gjordes, se 4 kap. 40 § Patentlag (1967:837). 
78 Däremot ställs det inget krav på att skaparen ska vara vid sina sinnes fulla bruk. Se Levin, Lärobok i 

immaterialrätt, 2011, s. 82, där Levin bl.a. tar upp anförda exempel. 
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originalitetsbegreppets ramar. Dessutom har EU-domstolen tagit ställning till huruvida det finns 

något utrymme för nationella domstolar att överhuvudtaget ha kvar sina ”egna” verkshöjdskrav. 

År 2009 prövades ett mycket uppmärksammat mål av HD, det så kallade Mini Maglite-målet79. 

I målet prövade domstolen huruvida Mini Maglite-lampan kunde såsom ett alster av brukskonst 

omfattas av ett upphovsrättsligt skydd. En av frågeställningarna i domstolen var om 

bedömningen skulle utgå från det svenska kravet på verkshöjd eller om man skulle tillämpa det 

EU-autonoma originalitetskravet. HD fann då att originalitetkravets tillämplighet begränsades 

till de tre direktiv där kravet uttryckligen anges – datorprogramsdirektivet80, databasdirektivet81 

och skyddstidsdirektivet82 – varför kravet inte var tillämpligt i det aktuella målet. Det fanns 

därför inte heller anledning att gå in på frågan vad som ligger i de i direktiven angivna 

förutsättningarna för originalitet. Strax efter Mini Maglite-domen meddelade EU-domstolen 

förhandsbesked i det danska Infopaq-målet83. I målet tog EU-domstolen ställning till huruvida 

lagring i datasystem och utskrift på papper av ett utdrag om elva ord från artikeltexter i tidningar 

kunde omfattas av begreppet delvist mångfaldigande i artikel 2 i Infosocdirektivet. För att 

kunna besvara frågan behövde EU-domstolen avgöra vad som kan anses utgöra ett verk i 

direktivets mening. Avgörandet är av särskilt intresse eftersom domstolen föreskrev att 

originalitetskravet ska tillämpas även för andra verkskategorier än de som omfattas av de ovan 

nämnda direktiven. EU-domstolen menade att det följer av såväl kravet på enhetlig tillämpning 

av gemenskapsrätten som likhetsprincipen att gemenskapsbestämmelser ska ges en enhetlig 

tolkning inom hela EU såvida direktiven inte uttryckligen refererar till någon nationell rätt. 

Enligt direktivets mening ska originalitetskravet tolkas så att ett alster som är originellt på så 

sätt att det är upphovsmannens egen intellektuella skapelse skyddas som verk. 

Originalitetskravet kom att tillämpas på artikeltexterna i målet.84  

I det ovan nämnda Premier League-målet från 2011 togs originalitetskravet upp ännu en gång 

av EU-domstolen. I målet prövade EU-domstolen huruvida ett idrottsevenemang kan 

kvalificeras som ett verk enligt Infosocdirektivet. EU-domstolen framhöll återigen att det krävs 

att verket är originellt på så sätt att det är upphovsmannens egen intellektuella skapelse för att 

kunna räknas som ett verk och hänvisade till argumentationen i Infopaq-målet. 

Idrottsevenemang, som i detta mål avsåg fotbollsmatcher i Premier League, kan enligt EU-

                                                      
79 NJA 2009 s. 159. 
80 Direktiv 91/250/EEG om rättsligt skydd för datorprogram. 
81 Direktiv 93/98/EEG om harmonisering av skyddstiden för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter. 
82 Direktiv 96/9/EG om rättsligt skydd för databaser. 
83 Se EU-domstolens dom i mål C-5/08 – Infopaq. 
84 Mål C-5/08, pp. 27 & 37.  
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domstolen emellertid inte anses utgöra sådana intellektuella skapelser som kravet ställer 

eftersom matcherna omgärdas av spelregler utan att lämna utrymme för en kreativ frihet i den 

mening som upphovsrätten avser.85  

I ett annat mål från 2011, Painer-målet86, gav EU-domstolen originalitetskriteriet ett närmare 

preciserat innehåll. I målet tog domstolen ställning till att huruvida ett porträttfotografi 

uppfyller originalitetskravet. Domstolen gjorde en e contrario-tolkning av domskälen i Premier 

League-målet och uttalade att en intellektuell skapelse anses vara upphovsmannens egen om 

den avspeglar hans eller hennes personlighet och att så är fallet när upphovsmannen i samband 

med skapandet av sitt verk har kunnat uttrycka sin kreativa kapacitet genom att göra fria och 

kreativa val. I bedömningen påpekade domstolen att fotografen kan välja iscensättning, vilken 

pose den fotograferade personen ska inta samt belysning i det förberedande stadiet. När 

fotografen sedan ska ta fotot kan han välja centrering, fotovinkel och skapad atmosfär. Vid 

framkallningen kan han dessutom välja mellan olika framkallningstekniker eller använda sig 

av datorprogram. Därmed är fotografens utrymme för att uttrycka sin kreativa kapacitet inte 

nödvändigtvis begränsad eller obefintlig. Tack vare dessa valmöjligheter ansåg domstolen att 

det är möjligt för upphovsmannen till ett porträttfotografi att erhålla upphovsrättsligt skydd för 

det.87  

I EU-domstolens dom i det brittiska Dataco-målet88 från 2012 prövades vad som enligt 

databasdirektivet menas med en databas som på grund av innehållets urval eller 

sammanställning utgör ett intellektuellt verk. Målet handlade om huruvida ett spelprogram för 

fotbollsligor som sammanställts i en databas kunde erhålla upphovsrättsligt skydd. I domen 

konstaterade EU-domstolen att begreppet intellektuellt verk hänvisar till verkets egenart och 

jämförde med resonemangen i Painer-, Infopaq- och Premier League-målen. Domstolen 

anförde vidare att egenartskriteriet är uppfyllt när upphovsmannen genom urval eller 

sammanställning av de data som databasen innehåller har uttryckt sin kreativa kapacitet på ett 

egenartat sätt genom att göra fria och kreativa val och därmed ha satt sin personliga prägel. 

Emellertid kan ett verk inte anses vara originellt om upprättandet av databasen präglas av 

tekniska överväganden, regler eller krav som inte lämnar utrymme för en kreativ frihet, vilket 

kan jämföras med det liknande resonemanget i Premier League-målet. I samband med 

                                                      
85 Förenade målen C-403/08 & C-429/08, p. 98 – Premier League m.fl. 
86 EU-domstolens dom i mål C-145/10 – Painer.  
87 Se mål C-145/10, bl.a. pp. 89-92.  
88 EU-domstolens dom i mål C-604/10 – Dataco.  
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bedömningen uttalade även domstolen att den intellektuella ansträngning och skicklighet som 

anglosaxisk rätt kräver för upprättande av en databas saknar relevans för bedömningen om 

databasen åtnjuter upphovsrättsligt skydd.89 Domstolen avslutade med att konstatera att 

databasdirektivet utgör ett hinder för nationella bestämmelser som ger sådana databaser som 

omfattas av direktivet upphovsrättsligt skydd på andra, nationellt utarbetade, villkor än de som 

föreskrivs i direktivet. Motiveringen var att direktivet syftar till att undanröja olikheter i de 

nationella rättsordningarna, i synnerhet vad gäller villkoren för upphovsrättsligt skydd.90  

Originalitetskravet har diskuterats speciellt mycket i samband med upphovsrätt till 

datorprogram, för vilka kraven har ställts olika högt i EU-länderna. I bland annat tysk rättspraxis 

har kravet på originalitet ställts högre än vad EU-laglagstiftningen gett uttryck för.91 Även i de 

svenska förarbeten som föregick den lagändring varigenom datorprogrammen fördes in i svensk 

lagstiftning anfördes att verkshöjdskravet bör ställas förhållandevis högt och medföra att det 

endast undantagsvis kan leda till att två personer oberoende av varandra skapar likadana 

program.92 I datorprogramsdirektivets artikel 1.3 anges emellertid att datorprogram ska skyddas 

om det utgör upphovsmannens intellektuella skapelse och att inga andra bedömningsgrunder 

får användas. Eftersom det nationella upphovsrättsskyddet grundas på EU-rätten innebär detta 

att den europeiska rättsuppfattningen går före vad som anges i de svenska förarbetena.93 Detta 

verkar således ge uttryck för att något strängare krav på originalitet inte får användas. I det 

brittiska målet SAS Institute94 från 2012 konstaterade EU-domstolen att skyddet för 

datorprogram inte omfattar de idéer, filformat och dylikt som programmet bygger på, utan 

endast själva utformningen av programmet. Domstolen menade att varken ett programs 

funktion eller det programspråk och filformat som används i datorprogrammet för att utnyttja 

vissa av dess funktioner, utgör uttrycksformer för programmet. Om ett datorprograms funktion 

i sig kunde skyddas vore det enligt domstolen detsamma som att ge möjlighet att monopolisera 

idéer, vilket skulle vara till nackdel för den tekniska och industriella utvecklingen.95 

Datorprogrammet kunde således inte åtnjuta upphovsrättsligt skydd.  Inte heller programspråk 

och filformat kunde utgöra uttryck för datorprogram men domstolen lämnade emellertid öppet 

                                                      
89 Se mål C-604/10, p. 46.  
90 Se mål C-604/10, pp. 48-50. 
91 Olsson, Copyright, 2015, s. 65 f. 
92 Se Prop. 1988/89:85 s. 27.  
93 Olsson, Copyright, 2015, s. 66. 
94 EU-domstolens dom i mål C 406/10 – SAS Institute. 
95 Se mål C 406/10, pp. 38-40. 
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för huruvida en bedömning med stöd av Infosocdirektivet kunde skydda språk och filformat 

såsom verk.96  

Sammanfattningsvis krävs det alltså för att en skapelse ska vara ett verk i upphovsrättslig 

mening att (i) skapelsen är upphovsmannens egna intellektuella skapelse (ii) skapelsen 

avspeglar upphovsmannens personlighet samt (iii) att upphovsmannen i samband med 

skapandet av verket har kunnat uttrycka sin kreativa kapacitet genom att göra fria och kreativa 

val och därigenom sätta sin personliga prägel på verket.  

5.3.1 Originalitetskriteriets betydelse för svensk upphovsrätt 

EU-domstolen har härigenom etablerat ett autonomt originalitetskrav som ska gäller även för 

andra verk än de som omfattas av databas-, datorprogram- och skyddstidsdirektiven. HD:s 

uttalanden i Mini Maglite-målet om att originalitetskriteriet skulle vara begränsat till de nämnda 

direktivens tillämpningsområden visade sig således vara oriktig. En av frågorna som 

aktualiserades efter Infopaq-domen var vad EU-domstolens uttalanden skulle innebära för 

svensk upphovsrätt och tillämpningen av det sedan länge inarbetade verkshöjdsbegreppet.  Av 

de ovan anförda målen framgår det tydligt att EU-domstolens avsikt har varit att de nationella 

domstolarna ska tillämpa ett EU-autonomt originalitetskriterium även för andra 

verkskategorier. Anledningen till att kriteriet inte uttryckligen har harmoniserats inom hela 

upphovsrätten har förklarats med att det var omöjligt att nå politisk enighet i frågan.97 

Ytterligare en fråga är om EU-domstolen har fastslagit att originalitetskriteriet är 

totalharmoniserat, i den meningen att kriteriet gäller för alla verkskategorier. Advokaten Henrik 

Bengtsson lyfter frågan i artikeln EU-harmonisering av det upphovsrättsliga 

originalitetskriteriet från 2012. Bengtsson framhåller i sammanhanget artikel 96 i 

Gemenskapsformgivningsförordningen98 och artikel 17 i mönsterskyddsdirektivet99, vilka ger 

visst utrymme för varje enskild medlemsstat att avgöra på vilka villkor och vilken originalitet 

som krävs för upphovsrättsskydd avseende sådana objekt som även kan åtnjuta mönsterskydd. 

Enligt Bengtsson talar detta för att bland annat originalitetsbedömningen för brukskonst (som i 

till exempel Mini Maglite-målet) kan försvåras. I både tysk och österrikisk rätt har dock kravet 

                                                      
96 Se mål C 406/10, p. 45.  
97 Se Axhamn, EU-domstolen tolkar originalitetskriteriet och inskränkningen till förmån för vissa former av 

mångfaldigande, 2010, s. 345. 
98 Rådets förordning (EG) nr 6/2002 om gemenskapsformgivning. 
99 Direktiv 98/71/EG om mönsterskydd. 
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fått stort genomslag i praxis genom att originalitetkriteriet har sänkts för flera typer av verk.100 

Om man jämför de kriterier som EU-domstolen ställt upp med de som sedan länge använts i 

svensk rätt kan man dock fråga sig om de egentligen inte ger uttryck för samma sak. Vare sig 

EU-domstolens originalitetskrav eller det svenska kravet på verkshöjd ger något konkret svar 

på exakt vart gränsen går för att ett verk ska erhålla upphovsrättsligt skydd.101 Enligt Bengtsson 

skulle en skillnad mellan de båda bedömningarna kunna vara utrymmet för att beakta ytterligare 

omständigheter. Den nationella verkshöjdbedömningen ger nämligen utrymme för att beakta 

syftet med skapandet och utesluter upphovsrättsligt skydd för brukskonst när syftet väsentligen 

styrts av funktionella och produktmässiga hänsyn. Vid en originalitetsbedömning får däremot 

inte syftet med skapandet beaktas, vilket således skulle kunna leda till en annan utgång 

beroende på vilket av kriterierna man tillämpar. Bengtsson uppmärksammar även ett intressant 

uttalande som EU-domstolen gjorde i Painer-målet angående ett verks skyddsomfång enligt 

Infosocdirektivet. I målet anförde domstolen att det inte finns något i direktivet eller i något 

annat direktiv tillämpligt på detta område, som tyder på att räckvidden av ett verks 

skyddsomfång skulle vara beroende av eventuella skillnader i möjligheterna till konstnärlig 

kreativitet i samband med skapandet av olika verkskategorier. I Mini Maglite-målet anförde 

HD däremot att ett verks skyddsomfång ska bestämmas med ledning av bland annat verkets 

originalitet och att ett lågt krav på originalitet på så sätt skulle kunna balanseras upp av ett i 

motsvarande mån begränsat skyddsomfång. Bengtsson påpekar att det emellertid inte framgår 

huruvida EU-domstolens uttalanden endast har avseende på det upphovsrättsliga skyddet för 

fotografier eller om domstolen har avsett att etablera en generell upphovsrättslig princip.102  

Oaktat de egentliga skillnaderna mellan de båda bedömningarna bör det noteras att svenska 

domstolar även efter den EU-praxis som uppkommit de senaste åren verkar haft svårt att släppa 

det traditionella verkshöjdsbegreppet. Det är inte heller så konstigt med tanke på hur omfattande 

nationell rättspraxis är kring tolkningen av begreppet. Detta går i linje med det resonemang 

Gunnar Karnell förde i samband med tillkomsten av originalitetsbegreppet. Karnell uttryckte 

redan då tvivel mot begreppets genomslag i de nationella domstolarna och menade att 

domstolarna i sina domskäl troligtvis kommer ”hålla tungan rätt i munnen och fortsätta som 

                                                      
100 Se Bengtsson, EU-harmonisering av det upphovsrättsliga originalitetskriteriet, 2012, där Bengtsson jämför 

äldre tysk praxis där äldre tysk praxis krävde en högre originalitet hos datorprogram med senare praxis där 

kravet ställts lägre (Bengtsson hänvisar i sin tur till Bundesgerichtshof ZR 52/83 & Bundesgerichtshof ZR 

111/02). Jfr även med ovan avsnitt 5.3 om det tyska rättssystemets tidigare höga originalitetskrav för 

datorprogram. 
101 Se Olin, URL 1 §, Lexino 2016-01-01. 
102 Se Bengtsson, EU-harmonisering av det upphovsrättsliga originalitetskriteriet, 2012.  
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förut”.103 Ett exempel på detta är en dom i Svea hovrätt från 2012 (upphovsrätt till kartor)104, 

där domstolen redogjorde för EU-domstolens uttalanden om originalitetskriteriet, men i övrigt 

verkar ha bedömt frågan huvudsakligen med utgångspunkt från hittillsvarande svensk praxis 

och terminologi. Det i skrivande stund senaste exemplet är Streaming-målet där HD använde 

sig av både originalitets- och verkshöjdsbegreppen för att utreda huruvida tv-produktionen var 

upphovsrättsligt skyddad. Relationen mellan de båda begreppen nämndes uttryckligen i 

domskälen där domstolen tog upp det nationella kravet på verkshöjd och anförde att ”såsom 

innebörden av detta begrepp har kommit att uttolkas kan inte anses att det därmed avses någon 

annat än det ganska måttliga krav på originalitet som EU-rätten ger uttryck för”.105 Ändå 

använde sig domstolen av sådana argument som Bengtsson identifierade som särskiljande för 

respektive begrepp.  Likt i Mini Maglite-målet tog HD upp skyddsomfångets beroende av 

höjden på originalitet, vilket såsom konstaterats är en säregenskap hos det svenska 

verkshöjdskravet. Samtidigt redogjorde HD för EU-domstolens avgörande i bland annat 

Infopaq-målet och kravet på eget intellektuellt skapande, vilket istället tyder på att domstolen 

använde det EU-rättsliga kravet på originalitet. Detta talar för att Karnells ovan anförda 

resonemang stämmer än idag. Vad den faktiska skillnaden skulle bli om domstolen helt lämnar 

det nationella verkshöjdsbegreppet lämnas emellertid osagt. Om man ser till domskälen i just 

Streaming-målet verkar emellertid inte begreppens särskiljande egenskaper ha varit avgörande 

för domstolens beslut. 

5.4 Skyddssubjekten för upphovsrätten 

Det hittills sagda har endast beskrivit vad som kan åtnjuta upphovsrättsligt skydd. En lika viktig 

fråga är vem som åtnjuter det upphovsrättsliga skyddet. Frågan är av desto större intresse när 

det som i detta fall handlar om en tv-produktion eftersom det ofta är en juridisk person (ett tv-

företag, produktionsbolag eller dylikt) som står bakom produktionen. Upphovsrätten är 

nämligen en individuell rättighet som tillkommer skaparen av ett litterärt eller konstnärligt verk 

även när detta förekommer i en tv-utsändning. Enligt URL är skaparen av verket initialt alltid 

en fysisk person som betraktas som upphovsman utan att behöva vidta några åtgärder för att 

åtnjuta upphovsrättsligt skydd. Tv-företagen kan alltså inte vara upphovsmän i lagens mening 

utan de upphovsrättsliga verk som förekommer i en tv-produktion tillkommer primärt företagets 

anställda eller uppdragstagare. Varje anställds eller inhyrd persons bidrag till produktionen kan 

                                                      
103 Karnell, Europeisk originalitet – en upphovsrättslig chimär, 1998, s. 157 f. 
104 Svea hovsrätts dom 2012-01-27 i mål nr. T 3464-11.  
105 Se HD:s dom 2015-12-29 i mål nr. B 3510-11, punkt 18.  
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åtnjuta självständigt skydd såvida bidraget utgör en identifierbar originell prestation som 

uppfyller kraven i 1 § URL. De involverade i tv-produktionerna arbetar emellertid sällan med 

en programkomponent helt ensamma. I många fall arbetar flera anställda tillsammans, som till 

exempel kameramän och bildproducenter.106 6 § URL ger upphovsmän en möjlighet att 

gemensamt åtnjuta upphovsrättsligt skydd för ett verk i de fall de enskilda bidragen inte kan 

anses utgöra självständiga verk. Paragrafen ger dock upphovsmännen möjlighet att var för sig 

åberopa intrång i ensamrätten. I sammanhanget bör noteras att det finns en möjlighet att åtnjuta 

upphovsrättsligt skydd för den sammansatta produktionen. Enligt 5 § URL kan den som har 

sammanställt litterära eller konstnärliga verk åtnjuta upphovsrätt till sammanställningen, utan 

att inskränka rätten till varje enskilt verk. Upphovsrätten till det så kallade samlingsverket 

tillkommer då den som skapat samlingen som sådan. Samlingen måste emellertid sammantaget 

klassificeras som ett verk, vilket innebär att innehållet i sammanställningen ska ha arrangerats 

på sådant sätt att det gör sammanställningen särpräglad. Paragrafen är avsedd att klarlägga 

förhållandet mellan upphovsrätten till samlingsverket och upphovsrätten till de verk som ingår 

i samlingsverket. Det innebär att sådan upphovsrätt som redan följer av 1 § inte betraktas som 

ett samlingsverk enligt 5 §.107 Det är således när tv-företagen sammanställt komponenterna i 

form av en tv-produktion som även produktionen kan betraktas som ett separat verk. Det kan 

även noteras att HD i Streaming-målet prövade om produktionen kunde anses ha verkshöjd för 

varje enskild komponent eller för produktionen i dess helhet. Dock kvarstår det faktum att ett 

tv-företag såsom juridisk person inte kan betraktas som upphovsman.  

6 Upphovsrättens överlåtbarhet 

6.1 Överlåtelse av upphovsrätten 

För att tv-företagen ska kunna förvärva rättigheterna till produktionen måste det följaktligen 

ske en rättsöverlåtelse av de inblandades insatser i produktionen genom ett överlåtelseavtal. 

Upphovsmannens förfoganderätt till verket är nämligen överlåtbar, och det är inte ovanligt att 

juridiska personer förvärvar verket genom avtal. Tv-företaget framträder då som 

rättsinnehavare till verket, men betraktas inte som upphovsman i lagens mening. Distinktionen 

är viktigt eftersom upphovsmän kan åtnjuta fler befogenheter och ett annorlunda rättsskydd 

jämfört med rättsinnehavare.108 Prestationer som skyddas genom URL tillkommer ofta inom 

                                                      
106 Se t.ex. Stockholms tingsrätts uttalanden i beslut 2006-06-14 i mål nr. T 13089-06.  
107 Se t.ex. prop. 1996/97:111 s. 29. 
108 Rosén, Upphovsrättens avtal, 2006, s. 80. 
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ramen för anställningsförhållanden.109 Det är därför vanligt att arbetsgivare förvärvar anställdas 

verk som skapas inom tjänsten genom rättsöverlåtelser. Detta gäller inte minst inom 

kommunikationsindustrin där det dagligen produceras betydande mängder upphovsrättsligt 

skyddat material.110 När det gäller anställningsförhållanden finns det inga speciella regler för 

just den typen av överlåtelseavtal, utan vanliga förmögenhetsrättsliga principer gäller. De 

aktörer som handlar med upphovsrättigheter står således nästan helt fria att sinsemellan utforma 

de villkor som de önskar med avseende på förfoganderätten som sådan. Bortsett från 

anställningsförhållanden när det gäller överlåtelse av datorprogram111, finns det inte ens 

presumtionsregler att tillgå. Man kan dock notera att tillämpningen av tolkningsregler av det 

slag som finns i 28 § URL, om ändring och vidareöverlåtelse, liksom 39 § URL om överlåtelse 

av rätt till filminspelning, mycket väl kan tillämpas även i anställningsförhållanden, men utan 

att ha särskild betydelse för just sådana.112  

Den grundläggande bestämmelsen för överlåtelserätten finns i 27 § URL som ger 

upphovsmannen rätt att ”helt eller delvis överlåta sin rätt att råda över verket”. Såväl 

upphovsmannen som senare förvärvare kan föra rätten vidare i den omfattningen som 

innehavaren bestämmer. Överlåtbarheten gäller inte endast samtliga ensamrättigheter utan även 

den eventuella vederlagsrätt som kan tillkomma upphovsmannen. Överlåtelserätten är 

emellertid begränsad på så sätt att upphovsmannens ideella rätt enligt 3 § URL i princip inte 

kan överlåtas. Anledningen är att ingen annan än upphovsmannen själv kan ha den personliga 

bindning till sitt verk som den ideella rätten till viss del vill skydda och den relationen kan 

därför inte vara ett objekt för överlåtelse. Om det endast gäller en till art och omfattning 

begränsad användning av verket kan det dock vara befogat att upphovsmannen efterger 

respekträtten. Ett exempel på detta i förarbetena är om verket används för filminspelning.113  

I praktiken är det främst partiella överlåtelser som utförs, till exempel i form av förlagsavtal.114 

Men även totalöverlåtelser förekommer ganska ofta i praktiken, främst i sådana sammanhang 

där arbetsgivaren typiskt sett inträder i arbets- eller uppdragstagarens rättsposition. Lagstiftaren 

ställer vidare inte något formkrav på överlåtelse av upphovsrätten, varför upphovsmannen i 

princip kan överlåta sin rätt både muntligt och skriftligt liksom genom konkludent handlande, 

                                                      
109 Rosén, Upphovsrättens avtal, 2006, s. 285. 
110 Se Levin, Lärobok i immaterialrätt, 2011, s. 125. 
111 Bestämmelsen i 40 a § URL om övergång av upphovsrätt till datorprogram till arbetsgivare som infördes som 

en följd av direktiv 91/250/EEG om rättsligt skydd för datorprogram. 
112 Rosén, Upphovsrättens avtal, 2006, s. 285-286. 
113 Se t.ex. SOU 1956:25 s. 127 f. Se även prop. 1960:17 s. 72 f. 
114 Se Levin, Lärobok i immaterialrätt, 2011, s. 119. 
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branschpraxis eller sedvana. I praktiken är det emellertid vanligt att upphovsrättsliga avtal 

regleras skriftligen i och med att det ofta handlar om varaktiga, detaljerade och ekonomiskt 

betydelsefulla överlåtelser. Detta gäller speciellt inom film-, förlags-, och tv-branscherna.115 

När det gäller anställningsförhållanden säger det sig självt att anställda upphovsmän inte fritt 

kan råda över de verk som de skapar som ett led i anställningsförhållandet eftersom 

anställningen i så fall skulle sakna all mening. Det skulle te sig orimligt om till exempel tv-

företagen skulle behöva köpslå med sina anställda så fort de ska tillgängliggöra producerat 

material där bildproducenter, kommentatorer och kameramän utfört enskilda prestationer. 

Under sådana arbetsförhållanden är det därför givet att ett normalt utnyttjande tillkommer 

arbetsgivaren även utan en uttrycklig överenskommelse. Det följer av således av 

anställningsförhållandets art och kan beskrivas som ett konkludent avtal, en förutsättning för 

anställningsavtalet eller som branschpraxis.116 Även rätten till framtida verk kan överlåtas så 

länge aktörerna kan överblicka rättsförhållandet.117 Genom upprättandet av ett 

upphovsrättsavtal gäller dessutom en lojalitetsplikt mellan parterna, precis som vid vilket 

förmögenhetsrättsligt förhållande som helst. Det finns således en plikt att avstå från handlingar 

som kan hindra eller försvåra ett rättsutnyttjande. Vid överlåtelse i anställningsförhållanden 

gäller utöver detta den allmänna arbetsrättsliga lojalitetsplikten.118 

6.2 Överlåtelse av närstående rättigheter 

När det gäller närstående rättigheter definieras den som utfört prestationen eller skapat alstret 

inte som upphovsman utan som rättsinnehavare. Till skillnad från åtnjutandet av 

upphovsrättsligt skydd enligt 1 § krävs det inte att skaparen är en fysisk person för att erhålla 

rättsskydd. Detta ter sig kanske mest självfallet för rättighetshavarna till signalrätten i 48 §, där 

det uttryckligen framgår att rätten tillfaller tv-företaget. Därmed behöver man inte tänka på 

överlåtelse av ensamrätten på samma sätt som när det gäller de anställdas eller 

uppdragstagarnas ensamrätt till sina verk enligt 1 §. Det kan däremot påpekas att det ändå är 

möjligt att överlåta ensamrätten även till de närstående rättigheterna. För utövande konstnärer 

och fotografer gäller principiellt sett samma överlåtelseregler som för upphovsmän, vilket 

framgår genom en hänvisning i respektive paragraf till 27 § URL. Däremot finns det inte något 

                                                      
115 Rosén, Upphovsrättens avtal, 2006, s. 83. 
116 Levin, Lärobok i immaterialrätt, 2011, s. 127.  
117 En annan sak är att sådana överlåtelseavtal kan jämkas eller förklaras ogiltiga enligt 36 § avtalslagen om 

rättsverkningarna skulle visa sig vara helt orimliga. Se t.ex. NIR, 1989 s. 394 om Svea hovrätts dom 24 april 

1984 där ett långtidsavtal om konstförlag ogiltigförklarades genom tillämpning av 36 § avtalslagen. 
118 Rosén, Upphovsrättens avtal, 2006, s. 288. 
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liknande stöd för ljud- och bildproducenters eller radio- och tv-företags rätt att överlåta sina 

prestationer. Den främsta anledningen till detta torde vara att det huvudsakligen är de två 

förstnämnda rättsinnehavarna som har ett behov av att låta någon annan utnyttja rätten eller 

åtminstone inkassera ersättningar för skyddade utnyttjanden. Det torde anses lättare för ljud- 

och filmproducenter, och speciellt radio- och tv-bolag att kunna ordna dylikt själva.119 Det får 

dock enligt lagmotiven, såvitt gäller de båda senare rättsinnehavarnas rättigheter, anses givet 

att även dessa exklusiva rättigheter är överlåtbara i den meningen att de kan förvärvas av annan 

än den som lagen explicit utpekar som rättsinnehavare.120 Lagstiftaren har i vart fall inte funnit 

anledning att införa någon särskild överlåtelseregel för dessa, varför allmänna principer för 

överlåtelse av egendom av förmögenhetsrättslig karaktär istället får anses gälla.121 

Av de närstående rättighetshavarna är det vidare endast de utövande konstnärerna och 

fotograferna som kan åtnjuta upphovsrättsligt skydd för sin ideella rätt. 122 När det gäller ljud-, 

film- och programproduktion rör rättigheterna istället främst ett skydd för investeringar, varför 

det inte uppkommer något resultat som är rättsinnehavarens personliga uttryck som ett i sig 

skyddsvärt fenomen. Av detta följer även att det inte finns några ideellrättsliga restriktioner vad 

gäller överlåtbarheten av rättigheterna i 46 eller 48 §§ URL till skillnad på vad som gäller för 

rättigheterna i 1 § eller för utövande konstnärers samt fotografers prestationer.123  

6.3 Fritt utnyttjande av skyddat verk genom avtalslicens 

I sammanhanget bör även nämnas att de flesta tv-program sänds av företag som inte själva har 

producerat programmen. Eftersom tv-sändningar är av stor betydelse för samhället vore det 

orimligt om ett tv-företag skulle behöva inhämta tillstånd på förhand varje gång ett verk återges 

som inte är producerat av företaget själv. Dessutom är det ofta svårt att reglera dessa nyttjanden 

genom individuella avtal, till exempel då ett stort antal verk nyttjas och ersättningen till varje 

upphovsman blir mycket liten. Därför medges företag som tecknar så kallad avtalslicens 

utsändning av samtliga typer av verk, med undantag för filmverk och sceniska verk som alltid 

kräver individuella tillstånd. Även utövande konstnärers rättigheter kan förvaltas genom 

licensiering, vilket främst omfattar musikers, skådespelares, artisters och dansares prestationer. 

Licensavtalen tecknas med olika upphovsmannaorganisationer som fördelar ersättningen som 

                                                      
119 Rosén, Upphovsrättens avtal, 2006, s. 196. 
120 SOU 1956:25 s. 389. 
121 Rosén, Upphovsrättens avtal, 2006, s. 195 f. 
122 Se 45 och 49 a §§ URL som hänvisar till 3, 11 och 28 §§ URL. 
123 Rosén, Upphovsrättens avtal, 2006, s. 196. 
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avtalen ger bland upphovsmännen. På upphovsmannasidan har samarbetsorganisationen 

Copyswede bildats som kollektivt förvaltar deras rättigheter, samordnar licensieringen och 

sköter ersättningsfördelningen.124 Systemet med avtalslicensiering har mycket stor betydelse, 

främst när det gäller musik i radio, men även för utsändning av tv-program. Idag finns 

avtalslicenser som reglerar bland annat samtidig och oförändrad vidaresändning av tv-

sändningar samt sändningar av litterära verk i tv. Avtalslicens krävs till exempel för 

kabeloperatörer som vidaresänder program som produceras och sänds av andra tv-företag.125   

7 Upphovsrättsligt skydd för tv-produktioner 

Med det hittills framförda borde man kunna konstatera att det ganska måttliga kravet på 

verkshöjd och originalitet som har utarbetats i praxis borde göra det tämligen enkelt för tv-

produktionen och innehållet däri att uppfylla kriterierna för upphovsrättsligt skydd. Ett 

belysande exempel som talar för detta är ett interimistiskt beslut som togs av Stockholms 

tingsrätt år 2006.126 I målet hade TV4 väckt talan mot företag som drev sportbarer runt om i 

landet. Yrkandet gick ut på att förbjuda svarandeföretagen att offentligt framföra TV4:s och 

SVT:s direktsändningar i tv från fotbolls-VM i företagens restauranglokaler. TV4 gjorde 

gällande att utsändningarna var verk enligt 1 § URL, bestående i skapande insatser från 

bildproducent, ljudtekniker och professionella matchkommentatorer och programledare. Till 

följd av att TV4 tidigare förvärvat rättigheterna från SVT och eftersom rättigheterna till de i 

sändningen övriga skapade bidrag hade överlåtits från företagets medarbetare till TV4, ansåg 

sig därför TV4 inneha rättigheterna till sändningarna. Tingsrätten ansåg att det fanns 

övervägande skäl för att tv-sändningar av VM-matcher som TV4 sände innehöll alster av såväl 

i bild- och ljudsammanställandet som i studioinramningen och var ett resultat av sådana 

skapande insatser att de utgjorde verk enligt URL. Detta hade sammanställts i form av tv-

sändningar vilka därmed också skulle betraktas som verk. Tingsrätten anförde i sin bedömning 

att den som skapat bland annat ett litterärt verk har upphovsrätt till detta oavsett i vilken form 

verket har kommit till uttryck. Ett verk behöver heller inte vara fixerat, det vill säga föreligga i 

någon fysisk form, för att vara skyddat, varför också improvisationer och direktsändningar kan 

vara verk. Även om tingsrätten ansåg att TV4 innehade rättigheterna till sändningarna lämnade 

domstolen dock talan utan bifall eftersom man ansåg att yrkandet skulle få oproportionerliga 

                                                      
124 Se Copyswede, att vidareanvända tv och radio, ”www.copyswede.se/tv-radioaktorer/att-vidareanvanda-tv-

radio”.  
125 Carlén-Wedels, Tornberg, Medierätt 3 Upphovsrätt, s. 67-68. 
126 Angående den följande framställningen se Stockholms tingsrätts beslut 2006-06-14 i mål nr. T 13089-06. 
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verkningar i förhållande till de skäl som talade för förbudet. Trots att tingsrättens uttalanden 

talar för att direktsända tv-program har goda möjligheter att åtnjuta upphovsrättsligt skydd visar 

Streaming-målets utgång på det motsatta. För att få en helhetsbild över HD:s resonemang följer 

nu en närmare redogörelse av omständigheterna i målet samt instansernas bedömning och 

resonemang.127 

Under hösten 2007 drev en man en hemsida som fokuserade på hans favorithockeylag 

Södertälje Sportklubb. tv-sändningarna av lagets matcher tillhandahölls av kabel-tv-företaget 

C More som bland annat direktsände matcherna på företagets webbplats. Sändningarna var 

förenade med en betalspärr som kallas pay per view, vilket innebär att betalning sker för varje 

utnyttjande. Besökare hade i ett forum på mannens hemsida angett länkningsadresser till 

sändningarna av hockeymatcherna som möjliggjorde för undvikande av betalspärren, vilka 

mannen publicerade som hyperlänkar på hemsidan. C More anmälde mannen för intrång i 

företagets upphovsrätt till sändningarna av de aktuella hockeymatcherna och mannen åtalades 

till följd därav för brott mot URL. En central fråga i målet var huruvida de produktionen av de 

direktsända matcherna var skyddade enligt 1 § URL. I Hudiksvalls tingsrätt dömdes mannen 

till 70 dagsböter och cirka 12 000 kronor i skadestånd för upphovsrättsintrång. Tingsrätten 

anförde att en tv-sändning av en match med olika kameravinklar, kommentatorer och 

bildproduceringar innehåller olika slag av såväl konstnärliga som litterära verk och är därför 

skyddade av upphovsrätt. Hovrätten för Nedre Norrland ansåg emellertid inte att produktionen 

hade uppnått verkshöjd. Däremot kom hovrätten fram till att repriseringarna av de olika 

inslagen i matcherna utgjorde upptagningar enligt 46 § URL. Mannen dömdes således för 

intrång i C More’s närstående rättigheter till repriseringarna och påföljden ändrades till 50 

dagsböter samt ett skadestånd på 7 500 kronor.  

C More drev målet vidare till HD och yrkade än en gång att mannen skulle dömas för intrång i 

den egentliga upphovsrätten till tv-produktionen. HD konstaterade i linje med hovrätten att 

produktionen av matcherna inte uppnådde verkshöjd. HD menade att kommentatorernas, 

kameramännens och bildproducenternas arbete huvudsakligen styrts av händelserna i matchen 

och att resultatet således inte framstått som en egen intellektuell skapelse. HD slog därför fast 

att produktionen varken till någon del eller som helhet uppfyller kravet på verkshöjd. Mannen 

                                                      
127 Angående följande framställning se HD:s dom 2015-12-29 i mål nr. B 3510-11. 
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dömdes endast för intrång i de närstående rättigheterna till repriseringarna, påföljden sattes ned 

till 30 dagsböter och skadeståndet lämnades oförändrat. 

Utgången i målet är en uppenbar motgång, inte bara för C More utan för hela tv-branschen. Det 

är emellertid osäkert hur stor betydelse domen kommer ha för framtida fall eftersom det av 

domskälen framgår relativt tydligt att HD enbart prövade omständigheterna i det enskilda fallet. 

Av domskälen i målet framgår att innehållet i en tv-utsändning mycket väl kan åtnjuta 

upphovsrättsligt skydd under förutsättningen att det anses att det skapats ett litterärt eller 

konstnärligt verk. Detta ligger även i linje med Professor Jan Roséns rättsutlåtande som C More 

åberopade i tingsrätten. Enligt Rosén måste varje sändning bedömas för sig av om innehållet 

kan sägas vara resultatet av en individuell andligt skapande verksamhet som nått sådan 

verkshöjd att det åtnjuter skydd enligt URL. I det aktuella målet anförde C More att tv-

produktionen skulle åtnjuta upphovsrättsligt skydd genom resultatet av kommentatorernas, 

bildproducenternas och kameramännens arbete i samband med utsändningarna, såväl för varje 

enskild prestation som för utsändningen sedd som en helhet. Tv-företaget framhävde dessutom 

utsändningens ljud, grafik och vinjett.  I sammanhanget ska nämnas att tingsrättens domskäl 

och beslut i stort bygger på Roséns rättsutlåtande. I utlåtandet gjorde Rosén en utförlig 

presentation och analyserade varje insats för sig för att avgöra huruvida dels de enskilda 

insatserna, dels tv-produktionen i dess helhet, uppfyllde kriterierna för skydd enligt 1 § URL. 

Beträffande de båda utsändningarna anförde Rosén att C More’s ambition uppenbarligen hade 

varit att tv-publiken inte bara skulle få en god uppfattning av matchen utan även att fånga upp, 

framhäva och förstärka spelutvecklingens dramatik. Enligt Rosén skedde detta genom att 

kameramännen med hjälp av en ”huvudkamera” arbetade med överblicksbilder, panoreringar 

och uppfångande av matchens helhet eller förlopp som in- och utzoomningar och 

detaljredovisning av skeenden. Arbetet med själva huvudkameran för att följa det hela tiden 

blixtsnabba skiftande och det i stort sett oförutsägbara spelet då ställer redan då krav på att den 

kameraman som styr över kameran gör ”rätt” val för att ge liv, dramatik och begriplighet åt det 

som sker under matchen. Samtidigt arbetar andra kameror med att ge distinkta närbilder och 

close-ups på allt från tacklingar och ansiktsuttryck från tränare, domare, spelare och publiken 

till detaljsekvenser från spelarnas olika positioner i hockeyrinken. Därutöver arbetar resterande 

kameror med att göra slow motion-upptagningar, det vill säga repriseringar av vissa delar av 

matchförloppet som visas i pauserna både under och mellan perioderna så att även spelets 

dramatik och egenheter fångas in och inte bara spelutvecklingen framhävs. Bildproducenterna 

samordnar sedan kameraarbetet och väljer efter eget omdöme vilket kameraupptagning som ska 
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visas i tv-sändningen. Rosén menar att det är uppenbart att det inte finns någon mall för hur en 

bildproducent ska återge en match och att det torde vara allmänt känt i branschen att olika 

bildproducenter har olika stil och handlag och att de gör mer eller mindre egensinniga val vid 

utövande av sin centrala funktion för hur tv-sändningen framstår för tittarna. Han anförde vidare 

att det konstant skedde bildskiftningar i de aktuella sändningarna med endast några sekunders 

intervaller och att ”bildproducenten uppenbarligen målar tämligen fritt med den ’pallet’ av 

kameraupptagningar som han har till sitt förfogande”. Vad avser kameramännens insatser ansåg 

Rosén att varje kameramans insats för sig borde åtnjuta upphovsrättsligt skydd eftersom 

insatserna skett på basen av ett komplicerat och inte på något sätt i förhand givet kameraarbete. 

Härtill kommer även bildproducentens samordnande av kamerasekvenser, val av fokus, timing 

och så vidare, vilket enligt Rosén borde medföra att insatserna bör omtalas som individuella 

särpräglade prestationer som ger bildproducenten upphovsrättsligt skydd för dessa. Vidare 

analyserade Rosén kommentatorernas tal i samband med matcherna och menade att en 

kommentators tal torde kunna betraktas som ett litterärt språkverk varför det omfattas av 

verkskategorierna i 1 §. Han anförde vidare att kommentatorerna i det aktuella fallet borde 

uppnå verkshöjd. Kommentatorerna kontinuerligt åtföljer matcherna med sina yttranden och att 

upphovsrättens originalitetskrav inte på något sätt hämmas av att kommentarerna möjligen 

byggs på kommentatorns spontana reflexioner. Rosén jämför detta med att en musiker kan 

åtnjuta upphovsrättsligt skydd för en musikalisk komposition även om musikstycket har 

uppstått genom improvisation. Varje personligt präglad formulering skulle på så sätt åtnjuta 

upphovsrättsligt skydd såvida den inte betraktas som helt banala eller på annat sätt styrd av 

omständigheterna på sådant sätt att resultatet skulle bli detsamma oavsett vem som 

kommenterar matchen. Mot bakgrund av ovanstående menade Rosén att såväl de anförda 

insatserna som produktionen i dess helhet borde åtnjuta upphovsrättsligt skydd. I tingsrättens 

domskäl hänvisades även till avgörande i Finlands Högsta domstol från 1988. I målet prövades 

huruvida upphovsrättsligt skydd kunde nås för en tv-journalists referat av en fotbollsmatch. 

Domstolen bedömde att referatet var ett litterärt verk som var så originellt och särpräglat att det 

åtnjöt upphovsrättsligt skydd i egenskap av en förklarande muntlig framställning.128  

Även HD analyserade varje insats i produktionen som ett led i bedömningen. Inledningsvis 

konstaterade HD att det centrala i en utsändning av ett idrottsevenemang är själva matchen eller 

tävlingen och att denna i sig som regel inte är upphovsrättsligt skyddad. Detta ligger i linje med 

                                                      
128 Se den finska domen i mål HD 1988:52, samt Hudiksvalls tingsrätts dom 2010-11-10 nr. B 3510-11, s. 12. 
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EU-domstolens uttalanden i Premier League-målet. HD anförde vidare att de intervjuer och 

reportage som sker i samband med en match kan utgöra litterära verk medan resultatet av 

bildproducenternas och kameramännens arbete kan vara skyddade som konstnärliga verk. 

Emellertid krävs det enligt HD att ”innehållet i sådan mån går utöver vad som är givet utifrån 

de förutsättningar som följer av själva matchen eller tävlingen att det kan betecknas som 

resultatet av ett eget intellektuellt skapande”.129 Jämfört med Roséns utlåtande i tingsrätten var 

HD:s bedömning av huruvida dessa krav var uppfyllda var tämligen kortfattade. HD anförde 

att åtminstone fyra olika kameror återgav de båda matcherna i direktsändning och utöver 

teknisk personal fanns det en kommentator, en bildproducent och tre kameramän på plats. Det 

förekom inga studioinslag under matcherna. Varje sändning av en match inleddes med en 

presentation av sponsorerna, vinjett samt en skylt med texten ”Elitserien”. Inslagen återkom 

efter varje paus. Under några inledande minuter presenterade kommentatorerna matchen, 

spelarna och viss statistik. Före matchstart och i samband med pauserna förekom även kortare 

intervjuer med spelare och tränare. Utöver detta visades under större delen av matchpauserna 

en bild på en klocka. Under matchens gång växlade utsändningen mellan att visa spelet och 

arenan på håll och närbilder av vissa speciella händelser, spelare och publik. Kommentatorns 

tal följde matcherna och innehållet i anslutning därtill varvat med statistiska uppgifter och 

personliga reflektioner. Efter en analys av de skilda delarna ansåg HD samtliga insatser i 

samband med produktionen huvudsakligen styrdes av händelserna i matchen. Domstolen 

menade att trots att det fanns vissa valmöjligheter vid det närmare utförandet och att 

utsändningarna visserligen innehöll enstaka grafiska inslag, ansågs inte resultatet av vare sig 

någon del eller som en helhet som en egen intellektuell skapelse. Mot denna bakgrund ansågs 

således ingen av matchproduktionerna vara upphovsrättsligt skyddade enligt 1 § URL.  

De argument HD använder i sina domskäl ligger väl i linje med de skillnader mellan direktsända 

tv-program och filmverk som Karnell uppmärksammade på 1970-talet. Han betonade då (som 

även nämndes ovan i avsnitt 2.2) de inblandades brist på redigerings- och 

granskningsmöjligheter i samband med direktsända tv-program jämfört med de möjligheter 

som bland annat filmproducenter har.  Bristen riskerar således att leda till att de inblandade inte 

ges tillräckligt utrymme för den fria kreativitet som upphovsrättens verkshöjdskrav ställer, 

vilket även är det HD nu kommit fram till i Streaming-målet. Det kan förefalla egendomligt att 

samma syn ligger kvar än idag, dryga 45 år senare, speciellt med tanke på den teknikutveckling 

                                                      
129 Se HD:s dom 2015-12-29 i mål nr. B 3510-11, p. 20. 
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som har skett under det senaste decenniet. Det var däremot inte en helt enig domstol som 

argumenterade så detta sätt utan två av justitieråden. Marianne Lundius och Göran Lambertz 

avgav tillsammans en skiljaktig mening där de ansåg att sändningarna skulle åtnjuta skydd 

enligt 1 § URL. De anförde att såvida innehållet i en sportsändning går utöver vad som är givet 

utifrån förutsättningarna i själva matchen eller tävlingen att det kan betraktas som ett egen 

intellektuellt skapande, är sändningen skyddad av upphovsrätten. Eftersom sportsändningar i 

regel innehåller individuella lösningar med kameraarbete, kontinuerliga bildval, vinjetter, 

grafik, kommentarer intervjuer och grafik, får de normalt sett anses ha verkshöjd. På den 

grunden ansåg Lundius och Lambertz att sportsändningarna varit individualiserade och 

komponerade på ett sådant sätt att de uppfyller kraven för eget intellektuellt skapande.  

Med detta sagt medförde Streaming-målet en efterlängtad utredning av en fråga på 

upphovsrättsområdet som hittills i princip har varit oprövad. Man kan emellertid fråga sig om 

inte HD:s uttalanden har medfört ännu fler frågetecken. Inte nog med att domstolen endast 

prövade omständigheterna i det enskilda fallet och att prejudikatvärdet således kan ifrågasättas, 

men även med tanke på att domstolens justitieråd ställer sig splittrade till domslutet med två 

skiljaktiga meningar och ett tillägg till domskälen. I sammanhanget bör Premier League-målet 

från EU-domstolen nämnas. Som ovan beskrivits handlade målet bland annat om 

upphovsrättsligt skydd för sändningar av fotbollsmatcher i Premier League. Football 

Association Premier League Ltd (FAPL) organiserar Premier League, som är den högsta 

fotbollsligan för fotbollsklubbar i England. FAPL:s verksamhet går bland annat ut på att 

organisera filmningen av ligans matcher och att utöva tv-rättigheterna till dessa genom att göra 

sändningarna tillgängliga för allmänheten. En av kärnfrågorna i målet var huruvida FAPL 

kunde åberopa upphovsrättsligt skydd för tillhandahållandet av sina tjänster. EU-domstolen 

konstaterade dock tämligen kortfattat att FAPL inte kan göra gällande upphovsrätt till själva 

matcherna i Premier League eftersom dessa inte kan anses utgöra verk. Målet innehåller ett 

viktigt klargörande på det upphovsrättsliga området på så sätt att den visar att själva 

idrottsutövandet i regel inte är tillräckligt originellt för att åtnjuta upphovsrättsligt skydd.130 I 

målet anförde EU-domstolen att:  

 

                                                      
130 Vissa typer av idrottsutövande, som exempelvis balett och gymnastik, kan dock betraktas som originella 

genom den individuellt skapade koreografin. Detta framgår delvis redan av AK:s betänkande från 1956. Baletter 

är enligt AK en konstnärlig uttrycksform som med kombination av steg och rörelser kan höja sig till originellt 

konstnärligt skapande. Se SOU 1956:25 s. 71 f. 
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”Idrottsevenemang kan inte anses utgöra sådana intellektuella skapelser som kan 

klassificeras som verk i den mening som avses i [Infosocdirektivet]. Det gäller särskilt 

för fotbollsmatcher, vilka omgärdas av spelregler som inte lämnar utrymme för en 

kreativ frihet i den mening som avses i upphovsrätten”. 

 

Därefter lämnade domstolen frågan och konstaterade att någon annan grund i EU-rätten som 

ger matcherna skydd på det immaterialrättsliga området inte finns. Man kan fråga sig varför 

domstolen aldrig prövade det upphovsrättsliga skyddet för själva produktionen. Anledningen 

till att målet hänsköts till EU-domstolen var för att fastställa huruvida FAPL kunde åberopa ett 

skydd som utgör en inskränkning i tredje parts frihet att tillhandahålla tjänsten. Tjänsten går 

som sagt ut på att organisera filmningen av matcherna samt utöva tv-rättigheterna till dessa. 

Bilderna och bakgrundsljudet från matcherna skickas till en produktionsenhet som lägger till 

logotyper, videosekvenser, skärmgrafik, musik samt kommentarer på engelska. Föreningen 

beviljar därefter licenser avseende nämnda tv-rättigheter där licensavtalen erbjuder de 

avtalskontraherande företagen en ensamrätt att sända matcherna i ett bestämt geografiskt 

område. Efter att företagen erhållit signalerna till matcherna med nämnt innehåll från FAPL 

lägger företagen till sin egen logotyp och eventuella kommentarer. Med denna bakgrund är det 

enligt min åsikt egendomligt att EU-domstolen inte utnyttjade ett utmärkt tillfälle att uttala sig 

om originalitetsbegreppets tillämplighet på tv-produktioner. 

8 Skyddet enligt de närstående rättigheterna 

8.1 De närstående rättigheterna och ensamrätten  

Som nämndes redan i avsnitt 2.1 finns det ytterligare två möjligheter för tv-företagen att skydda 

sina sändningar. Femte kapitlet i URL innehåller nämligen ett skydd för vissa närstående 

rättigheter och behandlar sex olika kategorier av rättsinnehavare: utövande konstnärer (45 §), 

ljud- och bildproducenter (46 §), radio- och tv-bolag (48 §), framställare av kataloger och andra 

sammanställningar (49 §) samt framställare av fotografiska bilder (49 a §). Eftersom 

signalrätten hör till de närstående rättigheterna, är inte skyddet beroende av att någon skapat ett 

konstnärligt eller litterärt verk utan har istället avseende fysiska eller materiella prestationer. 

Till skillnad från 1 § föreligger heller inget krav på verkshöjd utan det räcker med att konstatera 

förekomsten av ett alster eller en prestation.131  Skyddet ger, precis som den egentliga 

                                                      
131 Rosén, Upphovsrättens avtal, 2006, s. 38. 
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upphovsrätten, vissa ensamrättigheter till det som skapats. I och med genomförandet av 

Infosocdirektivet, men även det så kallade uthyrnings- och utlåningsdirektivet132 har de 

närstående rättighetshavarnas skydd ytterligare förstärkts.133 När Infosocdirektivet 

implementerades i svensk rätt omformulerades de närstående rättigheterna i ovan nämnda 

paragrafer till en uteslutande rätt, vilket har lett till att rättsskyddet för flera av rättighetshavarna 

är väldigt likt den egentliga upphovsrättens, bortsett från att närstående rättighetshavare saknar 

skydd mot efterlikning och bearbetning.134  Utövande konstnärer och ljud- och bildproducenter 

har samma grundbefogenheter som upphovsmännen beträffande tillgängliggörande för 

allmänheten. Dessutom ingår numera för samtliga närstående rättighetshavare även rätten att 

kontrollera överföringar till allmänheten som sker on demand. När det gäller närstående 

rättighetshavarnas rätt att kontrollera exemplarframställning föreligger det inte några sakliga 

skillnader mellan radio- och tv-bolagen, ljud- och bildproducenter och de utövande 

konstnärerna. Om man jämför med de egentliga upphovsmännens rätt till 

exemplarframställning är den förra gruppens rätt nästan lika omfattande.135  

8.2 Rättsligt skydd för de programbärande signalerna  

I de fall tv-företagets produktion åtnjuter egentligt upphovsrättsligt skydd är signalrätten i 48 § 

URL inte av någon större betydelse för företaget. Av det som framgått hittills kan emellertid 

konstateras att när det gäller direktsända tv-program så är det inte givet att dessa bedöms vara 

tillräckligt originella för att åtnjuta egentligt upphovsrättsligt skydd. Dessutom sänder tv-

företagen till övervägande del program som andra har upphovsrätt till, till exempel tv-serier 

och filmer. I båda fallen är det skydd som signalrätten medför av stor betydelse det företag som 

sänder programmen i fråga. Tack vare signalrätten kan företagen bland annat hantera de 

avtalsrättsliga förhållandena till andra tv-företag (se ovan i avsnitt 6.3 om nyttjande av andras 

sändningsrättigheter genom avtalslicensiering).  Som nämndes i avsnitt 3.1 skyddar dock inte 

signalrätten själva programinnehållet utan tar istället sikte på de programbärande signalerna av 

utsändningarna. Varken tekniken som används eller sättet på vilket utsändningen sker är 

avgörande för skyddet, utan även sändningar som sker digitalt omfattas. Signalrätten omfattar 

                                                      
132 Direktiv 2006/115/EG om uthyrnings- och utlåningsrättigheter avseende upphovsrättsligt skyddade verk och 

om upphovsrätten närstående rättigheter. 
133 Jfr prop. 1994/95:58 & prop. 2004/05:110, genom vilka nämnda direktiv implementerats i svensk rätt. Se t.ex. 

s. 34 i prop. 1994/95:58 där det framhålls att de närstående rättigheterna inte är mindre skyddsvärda än den 

egentliga upphovsrätten. 
134 Se prop. 2004/05:110 s. 268-269. Se även t.ex. Rosén, Upphovsrättens avtal, 2006, s. 38. 
135 Jfr ensamrättens omfattning såsom framgår av 45, 46, 48, 49 & 49 a §§ med ensamrätten i 2 § URL. 
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bland annat så kallad simulcasting, det vill säga utsändningar som sker via till exempel internet 

samtidigt med den ordinarie sändningen. Detsamma gäller för webcasting, där utsändningen 

inte sänds alls via tv utan direkt via ett nätverk.136 Eftersom signalrätten är en närstående 

rättighet ställs vidare inget krav på verkshöjd och så fort det förekommer en utsändning är denna 

således rättsskyddad.137 Tidigare var förfogandeformerna i 48 § uttryckta som 

förbudsrättigheter, men ändrades i samband med förverkligandet av Infosocdirektivet till 

ensamrättigheter.138 Till skillnad från ensamrätten i 2 § URL har emellertid tv-företagen inte en 

generell ensamrätt till tillgängliggörande för allmänheten. I 48 § föreskrivs numera att: 

”Ett radio- eller tv-företag har, med de inskränkningar som föreskrivs i tredje stycket, 

en uteslutande rätt att förfoga över en ljudradio- eller televisionsutsändning genom att 

- ta upp utsändningen på en anordning genom vilken den kan återges,  

- framställa exemplar av en upptagning av utsändningen,  

- sprida exemplar av en upptagning av utsändningen till allmänheten,  

- tillåta återutsändning eller en återgivning för allmänheten på platser där allmänheten 

har tillträde mot inträdesavgift, eller 

- tillåta att en upptagning av utsändningen på trådbunden eller trådlös väg överförs 

till allmänheten på ett sådant sätt att enskilda kan få tillgång till upptagningen från 

en plats och vid en tidpunkt som de själva väljer.” 

Såsom framgår av punkt fyra i paragrafen har företagen en ensamrätt att tillåta eller förbjuda 

återutsändning och återgivning av den programbärande signalen. Genom rätten till 

återutsändning kontrollerar tv-företagen alla vidaresändningar eller påföljande överföringar av 

dess programbärande signaler, sådant som kan ske via exempelvis olika satelliter eller per 

kabel. Återutsändningsrätten är en viktig rättighet för företag eftersom det innebär ett hinder 

för tv-företag att sända ut ett tv-program från ett annat företag utan tillstånd. Återutsändning är 

otillåten vare sig den sker direkt eller tidsförskjutet. Med rätten till återgivning förstås 

utsändningens tillgängliggörande för allmänheten på så sätt att allmänheten kan tillgodogöra 

sig medieinnehållet oavsett i vilken teknik det förmedlas. Således har tv-företagen ensamrätt att 

tillåta eller förbjuda sändningar av till exempel fotbollsmatcher som kan ses på storbildsskärm 

eller liknande anordningar. Återgivningsrätten kan således säga vara signalrättens motsvarighet 

                                                      
136 Olsson, Copyright, s. 311. 
137 Rosén, Upphovsrättens avtal, 2006, s. 38-39. 
138 Rosén, Medie- och upphovsrätt, 2012, s. 177.  
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till det upphovsrättsliga begreppet offentligt framförande. Däremot ger återgivningsrätten 

endast ensamrätt till utsändningar som sker på platser dit allmänheten har tillträde mot 

inträdesavgift. Bestämmelsen avser främst att underlätta för tv-företagen att erhålla 

sändningsrättigheter till exempelvis större sportevenemang utan att dessa ska kunna 

tillgängliggöras av andra företag på en storbildsskärm för en betalande publik. Det innebär 

således att visningar för gäster på hotell, pensionat, pubar och restauranger i regel får ske utan 

sändarföretagets medgivande.139 En annan sak är att tv-företagen kan erhålla skydd för sådana 

återgivningar som även utgör ett offentligt framförande enligt 1 § URL. I den mån 

sändningsinnehållet är upphovsrättsligt skyddat är den som ansvarar för framförandet skyldig 

att inhämta tillstånd från upphovsmännen eller rättsinnehavarna, vilket till exempel kan vara 

fallet vid ett offentligt framförande med hjälp av en storbilds-tv på en pub. Detsamma kan gälla 

beträffande andra delar av sändningsinnehållet som typiskt sett rymmer prestationer av andra 

närstående rättsinnehavare än sändarföretaget, såsom utövande konstnärers prestationer, ljud- 

och bildproducenters upptagningar och fotografers bilder. Dessa rättsinnehavare är utrustade 

med en rätt till offentligt framförande. Om tv-företaget förvärvat sådana rättigheter genom 

överlåtelseavtal eller på något annat sätt kontrollerar rättigheterna, har företaget således 

ensamrätt även i en situation som i och för sig inte omfattas av signalrätten enligt 48 § URL.140  

Innan Infosocdirektivet implementerades var signalrätten begränsad till åtgärder som inte 

innefattar interaktivitet. Det innebär att skyddet typiskt sett avsåg rundradiosändningar. Efter 

direktivets förverkligande ändrades detta och den sista punkten i paragrafen fördes in, 

varigenom även radio- och tv-företagen fick en rätt att kontrollera interaktiva 

distansöverföringar – det vill säga överföringar on demand. I direktivets artikel 3.2 föreskrivs 

följande: 

”2. Medlemsstaterna skall ges ensamrätt att tillåta eller förbjuda tillgängliggörandet för 

allmänheten, på trådbunden eller trådlös väg, på ett sådant sätt att enskilda kan få 

tillgång till dem från en plats och vid en tidpunkt som de själva väljer, 

… 

d) för radio- och televisionsföretag: av upptagningar av deras sändningar, trådöverförda 

såväl som luftburna, inklusive kabel- och satellitsändningar.” 

                                                      
139 Olsson, Copyright, s. 312. 
140 Se Rosén, Medie- och upphovsrätt, 2012, s. 179. 
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Om man jämför med direktivets artikel 3.1 ser man att artikel 3.2 endast omfattar överföring 

on demand medan den tidigare omfattar även andra typer av distansöverföringar. En intressant 

fråga är om lagstiftaren med detta har avsett att signalrätten endast ska ge skydd för on demand-

situationer och inte för utsändningar av direktsända program via internet. Som nämndes ovan 

hindrar återutsändningsrätten i URL tv-företag från att sända ut ett program från ett annat 

företag utan tillstånd oavsett om det sker direkt eller tidsförskjutet. Däremot skyddar 

bestämmelsen inte direktsändningar som sker via internet, utan endast sådana sändningar som 

sänds ut via traditionell tv. Om tv-företagen varken skulle erhålla egentligt upphovsrättsligt 

skydd för produktionen av ett direktsänt program via internet eller skydd enligt 48 § för 

utsändningen av programmet, skulle företagen riskera att stå helt utan skydd för sådana 

utsändningar. Problemet aktualiserades i Streaming-målet varför HD vände sig till EU-

domstolen och bad om ett förhandsavgörande beträffande tolkningen av just artikel 3.2.141 HD 

ville att EU-domstolen skulle klargöra huruvida det föreligger något hinder mot att i nationell 

lagstiftning utvidga ensamrätten för radio- och tv-företags utsändningar till att även omfatta 

överföringar till allmänheten av direktsändningar av idrottsevenemang via internet. EU-

domstolen hänvisade bland annat till motiveringen till kommissionens förslag till 

Infosocdirektivet att begreppet tillgängliggörande för allmänheten, i den mening som avses i 

artikel 3.2, avser interaktiva tillhandahållanden på beställning, vilka utmärks just av att enskilda 

personer kan få tillgång till dem från en plats och vid en tidpunkt som de själva väljer och 

konstaterade att så inte är fallet med program som direktsänds på internet. Domstolen framhöll 

dock att direktivet endast innebär en partiell harmonisering av medlemsstaternas lagsstiftningar 

och att det endast syftar till att förebygga eller avlägsna sådana skillnader som har en negativ 

effekt på den inre marknadens funktion. Domstolen menade därför att det inte föreligger något 

hinder mot att föreskriva en mer omfattande ensamrätt så länge utvidgningen inte påverkar 

skyddet för upphovsrätten. 

EU-domstolens uttalanden om tolkningen av artikel 3.2 fick nyligen genomslag i ett franskt mål 

om hyperlänkning till streamade tv-program via internet.142 Målet rörde en tvist mellan public 

service-företaget France Télévisions och företaget Play Media. Play Media drev webbplatsen 

PlayTV där användare kunde titta på direkt streamade program från franska public service-

kanaler. Play Media anförde att de har rätt och skyldighet att streama programmen under den 

                                                      
141 Angående den följande framställningen se EU-domstolens dom i mål C-279/13 – C More Entertainment AB. 

 
142 Angående följande framställing se Cour d’appel de Paris (pôle 5, ch. 1), 2 février 2016 - Playmedia c/ France 

Télévisions. 
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franska ”must carry-regeln”. Enligt regeln har vissa distributörer en skyldighet att vidaresända 

program som marksänds.143 Den franska tillsynsmyndigheten CSA144 tolkade must carry-regeln 

som att France Télévisions inte kan neka en vidaresändning från en distributör, såvida 

distributören har abonnenter. Efter CSA’s uttalande lade Play Media till ett krav på att 

besökarna på PlayTV behövde skapa ett användarkonto för att kunna titta på programmen via 

webbplatsen. Därefter beslutade CSA att France Télévisions inte kunde invända mot Play 

Media’s vidaresändningar. Hovrätten i Paris höll däremot inte med CSA och menade att 

distributören likväl måste avtala med public service-företaget för att kunna vidaresända 

programmen och att det senare företaget har rätt att motsäga sig detta. Efter hovrättens dom 

ändrades PlayTV ännu än gång och istället publicerades hyperlänkar på webbplatsen som tog 

användarna direkt till sändningarna på France Télévisions’ egna webbplats. Play Media 

hänvisade till EU-domstolens uttalanden i målet Svensson m.fl. och menade att länkningen till 

programmen inte riktade sig mot en ny publik, varför det inte kunde utgöra ett 

upphovsrättsintrång. Hovrätten i Paris höll med Play Media om att något upphovsrättsintrång 

inte hade skett med hänvisning till EU-domstolens tolkning av artikel 3.1. Domstolen anförde 

emellertid att ny publik-kriteriet inte var tillämpligt på tv-företags ensamrätt till utsändningar 

eftersom dessa inte omfattas av artikel 3.1, utan av artikel 3.2. Hovrätten hänvisade därefter till 

EU-domstolens tolkning av artikel 3.2 i Steaming-målet och konstaterade att den franska 

upphovsrättslagstiftningen ger France Télévisions ensamrätt till allt tillgängliggörande på 

internet av sändningarna, inbegripet hyperlänkning till direktsändningar på internet. Hovrätten 

dömde därför Play Media för intrång i France Télévisions närstående rättigheter till 

sändningarna genom att tolka franska upphovsrättslagens artikel L 216-1 i ljuset av artikel 3.2 

i Infosocdirektivet.  

Hovrättens dom ledde således till att tv-företagets närstående rättigheter gav ett mer 

långtgående skydd än det den egentliga upphovsrätten kunde erbjuda. Huruvida en sådan 

tillämpning är förenlig med EU-rätten kan ifrågasättas. Den danska advokaten Peter Schønning 

framhöll i artikeln Konsekvenser af C More Entertainment-dommen att närstående 

rättighetshavare traditionellt sett inte får tilldelas fler rättigheter än upphovsmännen.145 I punkt 

35 i EU-domstolens förhandsavgörande i Streaming-målet hänvisade domstolen till artikel 12 i 

                                                      
143 ”Must carry”-regeln har sitt ursprung i direktivet om samhällsomfattande tjänster, art. 31.1. Se Direktiv 

2002/22/EG. 
144 The Conseil supérieur de l'audiovisuel. 
145 Se Schønning, Konsekvenser af C More Entertainment-dommen, 2015, s. 566. 
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utlåningsdirektivet146 som anger att skyddet för närstående rättigheter enligt direktivet inte får 

inskränka eller på något sätt påverka skyddet för upphovsrätten. Dessutom anförde EU-

domstolen att det inte föreligger hinder mot att föreskriva en mer omfattande ensamrätt såvida 

utvidgningen inte påverkar skyddet för upphovsrätten. Även det är en aspekt som talar för att 

domstolen inte haft för avsikt att ge de närstående rättsinnehavarna ett mer långgående skydd 

än upphovsmännen.147 

Till skillnad från den franska upphovsrättslagstiftningen medger inte det svenska rättssystemet 

en sådan generell överföringsrätt till utsändningar som EU-domstolen har öppnat för. Som 

nämndes ovan har de närstående rättighetshavarnas skydd förstärkts under de senaste två 

decennierna. Grundbefogenheterna har utvidgats till i princip samma som upphovsmännen har 

för de flesta rättsinnehavarna förutom för radio- och tv-företagen. Enligt förarbetena från 1994 

skulle en så gott som generell ensamrätt ligga väl i linje med hur vi i Sverige traditionellt har 

sett på närstående rättighetshavarnas ställning. Vidare anförd att utgångspunkten därför borde 

vara att de olika grupperna på det upphovsrättsliga området så långt som möjligt ska behandlas 

lika och att de närstående rättighetshavarnas intressen inte är mindre skyddsvärda.148 I samband 

med införandet av skyddet för on demand-situationer i svensk rätt diskuterades omfattningen 

av det nya begreppet i förarbetena. I promemorian angav man två tänkbara modeller för 

anpassningen till direktivet.149 Den ena var att ge tv-företagen en ensamrätt att tillhandahålla 

upptagningar av sina utsändningar on demand och den andra var att ge företagen en mer 

omfattande rätt att göra sändningarna tillgängliga för allmänheten. I promemorian anfördes att 

en lösning enligt den andra modellen skulle gå längre än vad direktivet fordrar, vilket kräver en 

mer djupgående analys. Regeringen delade promemorians uppfattning att svensk rätt endast 

borde ändras i den utsträckning som är nödvändigt för att uppfylla direktivet.  Därför antogs 

tillslut den första modellen, som alltså gäller än idag. TV4 ansåg i samband med utarbetandet 

av förarbetena att ensamrätten borde omfatta alla överföringar till allmänheten, inte bara on 

demand-situationer. SVT hade en likartad uppfattning och ansåg att tv-företagen borde ges en 

ensamrätt generellt omfattande offentliga framföranden respektive överföring av en utsändning. 

Sveriges radio [cit. SR] gjorde i förarbetena en iakttagelse i sammanhanget där de invände att 

man innan implementeringen av Infosocdirektivet har haft en möjlighet att genom en 

hänvisning i 48 § URL till 21 § URL funnits en möjlighet att ingripa mot att andra som utan 

                                                      
146 Se Direktiv 2006/115/EG. 
147 Jfr p. 36 i mål C-279/13. 
148 Prop. 1994/95:58 s. 34.  
149 Se prop. 2004/05:110 s. 273.  
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tillstånd tillgängliggör direktsända program på internet. SR tillade att denna möjlighet 

försvinner helt enligt förslaget men att de ”utgått från att detta måste vara ett förbiseende som 

nu bör rättas till”.  Som svar på SR:s anmärkning konstaterades att hänvisningen till 21 § i inte 

ger tv-företagen några rättigheter utöver de som räknas upp i 48 §. Den förra paragrafen 

innehåller endast bestämmelser om inskränkningar i upphovsmannens rättigheter som bland 

annat leder till att det är tillåtet för ett vanligt bibliotek att tillgängliggöra verk för allmänheten 

genom databildskärmar eller liknande.150 Den tidigare hänvisningen till 21 § innebar helt enkelt 

bara att andra utan hinder av tv-företagens signalrätt kan utnyttja sändningar i den mån 21 § ger 

utrymme för det. Samtliga ensamrättigheter som tidigare hade reglerats i 48 § fanns även med 

i den version som föreslogs i promemorian, varför SR:s anmärkning inte gav anledning till 

någon ändring av förslaget. I sammanhanget kan dessutom noteras att AK ursprungligen 

föreslog att tv-företagen skulle ges en generell rätt till tillgängliggörande för allmänheten, låt 

vara att förhållandena naturligtvis ser annorlunda ut idag.151  

Avsaknaden av en generell överföringsrätt av utsändningar noterades även i ett särskilt yttrande 

till domen i Streaming-målet av justitierådet Dag Mattsson. Mattsson framhöll bland annat de 

kulturpolitiska och rättsliga överväganden av olika slag som ligger bakom begränsningen av 

ensamrätten för utsändningar.  Mattson inledde med att konstatera att ensamrätten i 48 § 

huvudsakligen motiveras av intresset att skydda de ofta betydande investeringar som är 

nödvändiga för att utsändningarna ska kunna ske och hänvisar även till det starka allmänintresse 

som finns av att verksamheten ska fungera effektivt och på lång sikt. Av praktisk vikt är att just 

utsändningar från offentliga evenemang, sport- och idrottstävlingar och liknande skyddas. 

Visserligen är ensamrätten motiverad av intresset att skydda sådana investeringar som rör 

litterär och konstnärlig verksamhet, men Mattsson tillade även att det likväl handlar om 

någonting som i grunden står längre från den skapande verksamheten. Mattsson ansåg att det 

skulle vara svårt att förutse konsekvenserna av en utsändningsrätt som omfattar allt 

tillgängliggörande för allmänheten. Bland annat skulle allmänhetens intresse av information 

kunna tala mot en starkare ensamrätt. Bakom begränsningen i ensamrätten ligger förmodligen 

även en tanke på att de utövande konstnärer och upphovsmän, vars insatser och verk framträder 

i sändningarna, har bättre förutsättningar i förhandlingarna med tv-företagen vid överlåtelse av 

rätten till verken och prestationerna i programmen. Den svagare ensamrätten kan enligt Mattson 

även vara ett incitament för tv-företagen att själva söka skapa ett mer attraktivt programutbud 

                                                      
150 Prop. 1996/97:111 s. 32. 
151 SOU 1956:25 s. 387 f. 
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med ett eget upphovsrättsligt skydd. I slutet av sitt tillägg anförde Mattsson att programmen i 

utsändningarna ofta är skyddade av egentlig upphovsrätt eller närstående rättigheter och att tv-

företagen i dessa fall ändå förvärvar en generell rätt till tillgängliggörande för allmänheten. Som 

har framgått visar Streaming-målet emellertid att det inte alls är självklart att produktioner av 

direktsända program via internet är skyddade enligt 1 §. 

8.3 Rättsligt skydd för upptagningar av ljud och bild 

I Streaming-målet dömdes som nämnts den tilltalade tillslut endast för intrång i C More’s 

närstående rättigheter till de reprisinslag som spelades upp under matchsändningarna. 

Anledningen till att just repriserna ansågs vara de enda inslagen i sändningarna som erhöll 

skydd enligt URL var att de omfattades av 46 § som ger ett skydd för upptagningar av ljud och 

rörliga bilder. Det är framställaren av ljud- eller bildupptagningen som erhåller skyddet enligt 

paragrafen. Den som har anordnat inspelningen betraktas som framställare enligt lagens mening 

och det spelar ingen roll om detta är en fysisk eller juridisk person. Allt som oftast är det dock 

företag som framställer upptagningen. Den som bidrar med rent tekniska insatser betraktas 

emellertid inte som framställare. 46 § bidrar således med ett viktigt skydd för tv-företagens rätt 

till sina ljud- och bildupptagningar. Det spelar ingen roll vad det är som upptagits; även banala 

upptagningar skyddas av paragrafen såsom fågelkvitter eller en videofilm från en 

trafikövervakningskamera.152 Rättigheterna är vidare självständiga i förhållande till eventuella 

upphovsmän, utövande konstnärer och andra bidragsgivares rättigheter till innehållet i 

upptagningen. På så sätt hindrar det inte bildproducenter från att erhålla skydd i 46 § trots att 

exempelvis kameramännen har erhållit skydd för innehållet i upptagningarna genom 1 §.153  

Skyddet ger producenterna en uteslutande ensamrätt till det som spelats in med avseende på 

exemplarframställning och tillgängliggörande för allmänheten. Ensamrätten omfattar all 

exemplarframställning, oavsett form eller metod, helt eller delvis. Detta innebär att ljud- och 

bildproducenterna numera tillerkänts ett rättsskydd som såvitt gäller förfoganderätten i stort sett 

motsvarar upphovsmännens skydd. En av producenternas viktigaste rättigheter är 

kopieringsskyddet, vilket ger skydd mot piratkopiering av skivor, band, filmer och så vidare. 

En annan rätt är spridningsrätten som ger bolagen rätt att bestämma om och hur den första 

spridningen ska ske. Därefter kan de emellertid inte styra över spridningen, med undantag för 

att inspelningarna inte får hyras ut och filmer inte får lånas ut till allmänheten utan tillstånd. 

                                                      
152 Exempel hämtat från Carlén-Wedels, Tornberg, Medierätt 3 Upphovsrätt, s. 78. 
153 Se Olin, URL 46 §, Lexino 2016-01-01. 
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Producenterna styr dessutom över överföringen till allmänheten av upptagningarna. Precis som 

för den egentliga upphovsrätten kan inte producenterna motsätta sig kopiering för privat bruk 

enligt 12 § URL.154 

När det gäller programinnehållet i direktsända tv-program står det klart att de delar av 

programmet som innehåller upptagningar av redan utsänt material omfattas av 46 §. Hit hör 

bland annat repriser av direktsända sekvenser, vilket enligt ovan även klargörs i Streaming-

målet. I hovrättens domskäl anförde domstolen att det stod klart att de repriseringar och 

slowmotionsekvenser av mål, målchanser och liknande sekvenser som förekommit i de 

direktsända ishockeymatcherna åtnjuter rättsskydd enligt paragrafen.155 I sammanhanget kan 

man fråga sig varför inte resten av sändningsinnehållet i matcherna kunde åtnjuta rättsskydd på 

samma sätt som repriseringarna. Anledningen till detta är att paragrafen endast skyddar 

upptagningar, vilket även framgår explicit av paragrafen. En följdfråga är var gränsen ska dras 

mellan upptagningar och direktsändningar. Frågan har bland annat lyfts av Rosén som menar 

att det kan diskuteras om även själva direktsändningen utgör en upptagning. När ett program 

direktsänds är det nämligen inte ofta som programmet sänds bokstavligt talat direkt. Ofta sänds 

programmet med några sekunders fördröjning genom att kameraröret registrerar det som filmas 

och sedan simultant omvandlar materialet till en fil med ”streamad” presentation av 

programmet.156 Med detta sagt kan man fråga sig om sådana program skulle kunna falla in 

under 46 § som upptagningar eller om de trots allt definieras som direktsändningar. 

9 Programkoncept – ett alternativt rättsskydd för vissa tv-

program? 

Mot bakgrund av vad som framkommit i uppsatsen finns det alltså en risk för att tv-företag som 

direktsänder tv-program faller mellan stolarna och står utan påtryckningsmedel mot de som tar 

sig friheten att tillgängliggöra programmen på internet. Hittills har huvudsakligen berörts 

direktsändningar av sportevenemang. Utöver denna programtyp händer det allt oftare att tv-

företagen producerar olika typer av underhållningsprogram. Såsom framgick i inledningen till 

detta examensarbete produceras allt från frågesportprogram till musik- och sporttävlingar. 

Dessa programtyper bygger på olika koncept som ska fånga tittarnas intresse. Programmen 

                                                      
154 Rosén, Upphovsrättens avtal, 2006, s. 42. 
155 Se Svea hovrätts dom 2012-06-20 i mål nr. B 3510-11.  
156 Rosén, Medie- och upphovsrätt, 2012, s. 157. 
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brukar kallas för programkoncept eller tv-format och kan beskrivas såsom ”the common, 

unifying features appearing in each programme of a television or radio series”.157 Likt 

sportsändningar är programkoncept en sammansättning av olika element och skulle därför 

kunna skyddas antingen som samlingsverk enligt 5 § eller av den egentliga upphovsrätten i 1 § 

URL. Även programkoncept har varit föremål för upphovsrättslig debatt under många år. Den 

centrala frågan har emellertid inte varit huruvida produktionerna varit tillräckligt originella för 

att åtnjuta rättsskydd, utan istället om programidéerna är tillräckligt konkreta för att 

programmet överhuvudtaget ska kunna betraktas som ett verk. Som redan har beskrivit kan man 

inte få upphovsrättsligt skydd för en idé, utan endast sättet på vilket idén presenteras. Något 

ställningstagande i HD har ännu inte skett varför det saknas prejudikat på området. Svea hovrätt 

nekade dock ett begärt interimistiskt förbud år 2006 på den grunden att programidéerna inte 

ansågs vara tillräckligt konkretiserade.158 Något annat ställningstagande om vad som krävs för 

att idéerna ska betraktas som tillräckligt konkreta har hittills inte skett i svensk domstol. Det 

finns andra nordiska avgöranden där domstolarna diskuterat idéskyddsläran och det 

upphovsrättsliga skyddet för programkoncept, men ingenting har lett till något konkret 

ställningstagande i frågan. Den rättspraxis som finns idag talar för att det kan uppkomma 

gränsfall vid värderingen av programkoncept159, men även att programkoncept mycket väl kan 

vara upphovsrättsligt skyddade såvida idéerna har en tillräcklig detaljerad och konkret form.160 

Även om direktsändningar av sportevenemang knappast kan betraktas som ett programkoncept, 

finns det ändå andra typer av direktsända program som möjligen kan erhålla skydd för 

programkonceptet såvida de uppställda kraven är uppfyllda. Rättsskyddet för ett program som 

till exempel Allsång på Skansen skulle således kunna tänkas åtnjuta skydd för antingen 

instanserna i programproduktionen eller för konkretiseringen av programidén.  

10 Avslutande kommentarer 

I inledningen av uppsatsen ställdes den centrala frågan för arbetets utförande, nämligen 

”huruvida direktsändningar av tv-program via internet kan erhålla upphovsrättsligt skydd”. Vi 

kan konstatera att kravet på verkets originalitet är kärnan i bedömningen av tv-företagens 

rättsskydd enligt 1 § URL. Det spelar egentligen inte någon roll för bedömningen om 

                                                      
157 Se Karnell, Tv-spel och upphovsrätt: om skyddet i Sverige för ett slags ”formats”, 1997, s. 489. 
158 Se Levin, Lärobok i immaterialrätt, 2011, s. 178, som hänvisar till Svea hovrätts dom 2006-01-24 i mål nr. Ö 

660-06 – Dokusåpa med hundar. 
159 Se t.ex. Deichmann, Programkoncepter, 2002, s. 65-66. 
160 Se även Levin, Lärobok i immaterialrätt, 2011, s. 178. 
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programmet presenteras i efterhand eller i direktsändning. Det är dock tidsbristen vid 

produktionen av direktsända program som sätter käppar i hjulen för de inblandade eftersom 

tidsbristen utgör en risk för att de inte bedöms ha utrymme för sådana fria kreativa val som ett 

originellt skapande kräver. Det bör noteras att HD i Streaming-målet bedömde produktionen av 

ishockeymatcher. Sportevenemang som innefattar bollspel (eller puck) präglas ofta av snabba 

vändningar och beslut från spelarna. Detta kräver desto mer av de inblandade i produktionen 

för att matchhändelserna ska ges liv och dramatik. Enligt min mening bör man därför vara 

försiktig med tolka HD:s uttalanden i målet som ledande för alla produktioner av direktsända 

evenemang. Det talar för att de flesta direktsända underhållningsprogram, konserter och 

teaterföreställningar troligtvis kan åtnjuta upphovsrättsligt skydd. Trots detta handlar det om 

otaliga sändningar som riskerar bli föremål för fri access på internet med tanke på den mängd 

sportevenemang som dagligen sänds via tv-företagens webbportaler. Om de nationella 

domstolarna i framtiden hämtar ledning från HD:s uttalanden skulle det förändra och 

väsentligen inskränka förutsättningarna för att erhålla upphovsrättsligt skydd i Sverige. Innan 

Streaming-målet hade prövats i HD kommenterade Jan Rosén riskerna med att domstolen skulle 

neka tv-produktionerna upphovsrättsligt skydd. Han menade att en sådan utgång radikalt skulle 

förändra förutsättningarna för tv-produktionen i Sverige.  Rosén anförde att detta är ”något som 

skulle få negativ inverkan på de upphovsrättsligt baserade näringarna i gemen vad gäller deras 

möjligheter att kontrollera sina produktioner och arbetsresultat”.161 

Sett till tv-företagens möjlighet att istället skydda utsändningarna av sportevenemang har EU-

domstolens uttalanden om tolkningen av artikel 3.2 i Infosocdirektivet redan fått genomslag i 

bland annat fransk rättspraxis. För att det svenska rättssystemet ska tillåta en ensamrätt till 

överföringar av direktsända program via internet krävs emellertid en lagändring. Om en sådan 

lagändring kommer att ske lämnas osagt. Visserligen har en generell överföringsrätt avfärdats 

i förarbetena men EU-domstolens uttalanden och utvidgningar av överföringsrätten i utländska 

rättsordningar skulle möjligtvis kunna förändra Sveriges syn på saken.  

The Standing Committee on Copyright and Related Rights (SCCR) arbetar för närvarande med 

att förstärka skyddet för radio- och tv-företagens rättigheter som en följd av teknikutvecklingen 

och den ökande användningen av Internet.162 SCCR är en kommitté som framställer 

rekommendationer för behandling av WIPO:s generalförsamling.  Ämnet har diskuterats i 

                                                      
161 Se Rosén, Medie- och upphovsrätt, 2012, s. 169. 
162 Se World Intellectual Property Organization, Broadcasting Organizations, 

“http://www.wipo.int/copyright/en/activities/broadcast.html”, lydelse 2016-05-23.  
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kommittén sedan mitten av 1990-talet och har bland annat resulterat i ett utkast på en ny 

konvention. Henry Olsson tog upp kommitténs arbete på området i sin artikel Den 

internationella immaterialrättsliga utvecklingen under andra halvåret 2015. När dygnet har 

mer än 24 timmar.163 Enligt Olsson står det numera klar att konventionens tillämpningsområde 

kommer bli mycket smalt och endast utsändningar av radio- och tv-företag i traditionell mening. 

Han tvivlar på att några ensamrättigheter kommer behandlas överhuvudtaget i 

konventionstexten och menar att bland annat on demand-rättigheter verkar svåra att acceptera. 

Den kommande konventionen verkar enligt Olsson bli en ren anti-piratkonvention med en 

skyddsnivå som ligger långt under det minimiskydd som gäller inom EU. Det sagda talar 

således emot att den föreslagna konventionstexten kommer påverka rättsutvecklingen avseende 

direktsändningar på internet. 

Avslutningsvis kan konstateras att det upphovsrättsliga skyddet står inför betydande 

utmaningar för att kunna anpassas till den nya teknologin. Om systemet kan byggas ut för att 

skydda de investeringar inom tv-industrin som idag befinner sig i gränslandet återstår att se.  

  

                                                      
163 Angående den följande framställningen se Olsson, Den internationella immaterialrättsliga utvecklingen 

under andra halvåret 2015. När dygnet har mer än 24 timmar, 2016, s. 78-79. 
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