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Sammanfattning 
 
 
 
 
 
Denna uppsats syftar till att utreda de förutsättningar under vilka 
upphovsrättsorganisationers aktiviteter utgör missbruk av dominerande ställning. 
Uppsatsen bygger på en analys av samtliga rättsfall från högsta instansen på både 
nationell och EU nivå. Kommentarer till dessa rättsfall från både svenska och 
utländska rättsvetenskapsmän utgör ett annat viktigt material. Vad gäller lag och 
förarbeten, står Konkurrenslagen, EG-fördraget och Upphovsrättslagen med 
tillkommande förarbeten i centrum. Det finns ingen gemenskam EU-upphovsrätt. 
Inte heller finns det någon nationell eller EU lagstiftning som reglerar villkor för 
kollektiv förvaltning. Nationell upphovsrättslig lagstiftning, eventuella EG-
direktiv och EG-fördraget blir istället vägledande.  
Rättspraxis visar att upphovsrättsorganisationer intar en monopolliknande 
ställning på sin relevanta marknad. Denna dominerande ställning kan missbrukas 
både mot upphovsmän och mot licenstagare. Långtgående medlemsvillkor, 
differentierande ersättningsvillkor gentemot konkurrerande licenstagare och 
överprissättning med utgångspunkt i lägre priser i andra medlemsländer utgör 
missbruk av dominerande ställning. Upphovsrättsorganisationers åtaganden som 
finner uttryckligt stöd i nationell immateriell lagstiftning utgör däremot inte 
missbruk av dominerande ställning även på EU-nivå. 
 
Nyckelord: upphovsrättsorganisationer, kollektiv förvaltning av upphovsrätt, 
konkurrensrätt, missbruk av dominerande ställning, artikel 82 EG-fördraget, 19§ 
Konkurrenslagen, Upphovsrättslagen 
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Abstract 
 
 
 
 
 

This thesis aims at examining circumstances under which copyright collecting 
societies abuse their dominant position. This thesis is based upon an analysis of all 
court judgement at the national and EU level. Comments from legal scientists are 
another important source. The Swedish Competition Law, the EEC Treaty and the 
Swedish Intellectual Property Law are also in the limelight as there is no common 
intellectual property law at the EU level. Neither is there any legislation that 
regulates collective rights management.  National intellectual property law and 
EEC Treaty are being focused at instead.  

 
The court judgements show that collecting societies have a monopoly on their 
relevant market. This dominant position can be abused both in relationship 
towards copyright-holders and licensees. Disproportionate membership 
conditions, differential license fees towards competing licensees, overcharges in 
comparison with license fees in other member states constitute abuse of dominant 
position. Collecting societies that find explicit legal support for their action in 
national intellectual property law are not considered to be abusing their dominant 
position even at the EU level.  

 
  Keywords: collecting societies, collective rights management, competition law, 
abuse of dominant position, article 82 EEC Treaty, 19§ the Swedish Competition 
Law, the Swedish Intellectual Property Law 
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      Förkortningar  
 
 
 
 
 
BNP    Bruttonationalprodukt 
BRT    Belgische Radio en Televisie  
EG       Europeiska gemenskapen
FFF     Föreningen Förlagsutgiven Fackpress 
GEMA       Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische     
Vervielfältigungsrechte 
GVL    Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten 
HD      Högsta Domstolen
HovR   Hovrätten 
IFPI     The International Federation of the Phonographic Industry 
KL       Konkurrenslagen (1993:20) 
MD      Marknadsdomstolen
Ncb     Nordisk Copyright Bureau
NIR     Nordiskt Immateriellt Rättsskydd  
SABAM Société Belge des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs 
SACEM    Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique
SAMI    Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation
SHR     Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare
SK       Svenska Konstnärsförbundet 
STIM   Sveriges Tonsättares Internationella Musikbyrå  
TR       Tingsrätten 
TRIP    The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights 
URL     Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
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       1 Inledning 
 
 

         1.1 Bakgrund 
 
Konflikter mellan upphovsrätt och konkurrensrätt är ett klassiskt ämne som senast 
aktualiserats i och med Microsoft-fallet1. Samspelet mellan dessa två rättssystem 
är mångfacetterat. Det begränsar sig inte endast till patentfall med 
världsomspännande marknadsjättar såsom Microsoft. Det involverar olika aktörer 
och specifika problem.  
 
 Med denna uppsats vill jag rikta uppmärksamhet på problematiken kring 
upphovsrättsorganisationer2. Tack vare dessa institutioner kan enskilda 
upphovsmän överhuvudtaget få ut ersättning för sina verk. Det beror främst på 
enskilda upphovsmäns begränsade möjligheter att övervaka och stoppa ett olovligt 
nyttjande av verk. Upphovsrättssällskap har betydligt större resurser i detta 
avseende3. Samtidigt intar dessa upphovsrättsorganisationer en monopolställning 
på sina relevanta marknader. Med anledning av dessa organisationers  
monopolställning finns det risk för missbruk av dominerande ställning som i sin 
tur är en konkurrensrättslig överträdelse.  
 
Fokus i min framställning ligger på upphovsrättsorganisationer för litterära 
och musikaliska verk. Dessa organisationer ger licenser för nyttjande av 
upphovsrättskyddade verk åt radio- och TV-stationer, bibliotek mfl. Dessa 
organisationers tariffer gentemot licenstagare verkar problematiska. Anledningar 
till detta är flera. För det första, inställer sig frågan om produktionskostnader som 
vanligtvis ligger till grund för prissättning. Produktionskostnader är svåra att 
bedöma när det rör sig om skapande av litterära och musikaliska verk. Mänsklig 
fantasi och skaparkraft snarare än investeringar utgör ett avgörande inslag i 
framtagande av dessa verk. Kreativt skapande sker dessutom ofta utanför arbetstid 
och kontorslokaler. 
 
För det andra, har konsumtion av litteratur och musik en säregen karaktär. Den  
kan ej likställas med konsumtion av bananer. Konsumtion av musik och litteratur 
är svår att  mäta vilket leder till osäkerhet kring prissättning för licenstagare såsom 
radio- och TV-kanaler. Konsumtion av musik och litteratur är emellertid så 
vardagsnära för oss, slutliga konsumenter. Kopiering av läroböcker eller 

                                                           
1 Mål T-201/04 Microsoft mot Kommissionen (2007) 
2 I fortsättningen benämns upphovsrättsorganisationer även som upphovsrättssällskap. 
3 Muldin, Förhållandet mellan upphovsrätt och konkurrensrätt, NIR, 2001, s.543 
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lyssnande på radiomusik är några  exempel på detta. Vad som är en självklar del 
av vardag för vissa, är en häftig juridisk strid för andra. 
Dessa faktorer av såväl praktisk som teoretisk karaktär bidrar till mitt intresse för 
närmare undersökning kring de rättsfall där upphovsrättsorganisationer är 
huvudaktörer. 
 
 
1.2.Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att analysera litterära och musikaliska 
upphovsrättsorganisationers tillåtna och otillåtna utnyttjande av sin dominerande 
ställning.  
 
Uppsatsen syftar till att, å ena sidan, undersöka samspelet mellan 
Upphovsrättslagen och 19§ Konkurrenslagen på nationell nivå och, å andra sidan, 
samverkan mellan EG-rättslig lagstiftning om immateriella rättigheter och Artikel 
82 EG-fördraget på EG-nivå. 
 
 

         1.3 Problem  
 
Var går gränsen mellan litterära och musikaliska upphovsrättsorganisationers 
tillåtna och otillåtna bruk av dominerande ställning gentemot sina egna 
medlemmar å ena sidan och licenstagare å andra sidan både på nationell och EG-
nivå? 
 
 
1.4 Metod 
 
Jag kommer att använda en rättsvetenskaplig metod i vidare mening. Förutom den 
traditionella rättskälleläran som inbegriper  lagtexter, förarbeten, rättspraxis och 
doktrin kommer även soft law att användas. Uppsatsen bygger på 
rättsfallsanalyser. Alla rättsfall på nationell och EG-nivå där 
upphovsrättsorganisationer anklagats för missbruk av dominerande ställning 
kommer att analyseras. Domstolarnas olika lösningar kommer att sättas in i ett 
större sammanhang för att se vad dessa lösningar har för samband sinsemellan, 
var skiljelinjer i domstolarnas resonemang går och vad som kan motivera 
skillnader i avgörandena.  
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1.5 Material 
 
Material som jag använder i min uppsats kan delas upp i hard law och soft law. 
 
Mitt huvudsakliga material består av rättspraxis på nationell och EG-nivå.   Alla 
rättsfall där upphovsrättsorganisationer anklagats för missbruk av dominerande 
ställning och som jag kunnat ta reda på med hjälp av digitala  databaser och 
doktrin kommer att beröras i min uppsats.  
 
Nästa viktiga material är doktrin som behandlar samspelet mellan konkurrensrätt 
och immaterialrätt. ”Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens” av Ulf Bernitz mfl 
samt Dan Eklöfs ”Upphovsrätt i konkurrens” är centrala rättsvetenskapliga källor i 
mitt arbete.  
I stor utsträckning använder jag  mig av kommentarer till nationella rättsfall i 
Nordiskt Immateriellt Rättsskydd samt utländska rättsvetenskapliga kommentarer 
till EG-domstolens rättspraxis.   
 
Lagar såsom Upphovsrättslagen, Konkurrenslagen, EG-fördraget med förarbeten 
kommer att beaktas.  
 
Förutom hard law, kommer även soft law att behandlas4. Meddelande från 
Kommissionen ”Förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter på den inre 
marknaden” är soft law. 
 
Förutom soft och hard law, finns det material som tillför nytt i vissa sammanhang 
då formella källor saknas. Kommissionens och medlemsstaternas yttranden i 
frågan om STIM är beaktansvärda .  Yttranden kommer i samband med 
Marknadsdomstolens begäran om ett förhandsavgörande från EG-domstolen. 
Något avgörande från EG-domstolen har ännu inte kommit i detta fall. Men de 
inkomna yttrandena från Kommissionen och medlemsstaterna är ändå värda att 
beakta men de inte är källor i formell mening. 
 
Ytterligare informella källor som inte hänförs till varken hard eller soft law är 
tidskriftartiklar i Nordiskt Immateriellt Rättsskydd som skrivits av praktiker, som 
inte arbetar med rättsvetenskaplig forskning. STIMs VD, Kenth Muldins 
”Förhållandet mellan upphovsrätt och konkurrensrätt” samt juristen och vice 
ordförande för ”Svenska föreningen för upphovsrätt” Henry Olssons ”Kollektiv 
förvaltning av upphovsrättigheter” är berikande vad gäller allmän information om 

                                                           
4 Soft Law-en artikel i Wikipedia som i sin tur hänvisar till utländsk doktrin 
http://en.wikipedia.org/wiki/Soft_law  
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olika upphovsrättsorganisationer.  Dessa artiklar har också lett mig in på rätta spår 
i letande efter relevanta rättsfall.  
 
Informella källor kan ej negligeras helt och hållet. Som informationsbärare är de 
till viss hjälp för forskning. Man ska dock hålla i åtanke följande. Praktiker såsom 
Kenth Muldin vars primära verksamhetsområde är direkt förknippat med kamp för 
större rörelsefrihet för upphovsrättsorganisationer är benägna att förlora balansen i 
debattartiklar till förmån för upphovsrätten. Deras yrkesutövande sätter sin prägel 
på deras polemik. Med detta i åtanke ska man förhålla sig särskilt kritiskt till 
dessa källor utan att helt skjuta dem åt sidan.  
 
 
1.6 Avgränsningar 
 
Avgränsningarna har gjorts utifrån intresset att förflytta fokus från de 
omdiskuterade fallen med inblandning av industriella företag och 
patentangelägenheter till de mindre uppmärksammade fallen med 
upphovsrättsorganisationer som huvudaktörer.  
 
Uppsatsen bygger på EG-domstolens, Marknadsdomstolens och Högsta 
Domstolens avgöranden eftersom dessa avgöranden har en prejudicerande verkan. 
Kommissionens och de lägre instansernas beslut på nationell och EG-nivå lämnas 
alltså utanför uppsatsens behandling. 
 
Uppsatsen fokuserar endast på upphovsrättsorganisationer som tillvaratar litterära 
och musikaliska upphovsrättigheter. Eventuella föreningar som tillvaratar 
upphovsrättigheter till datorprogram, filmverk eller alster av byggnadskonst som i 
och för sig omfattas av Upphovsrättslagen lämnas utanför behandlingen. Det 
faktum att det är svårt att mäta konsumtion av musik och litterära verk samt att 
beräkna  produktionskostnader i samband med skapande av musik och litteratur 
bidrar till dessa verks särart gentemot andra upphovsrättligt skyddade verk.  
Detta kommer till uttryck inte minst i praxis på både nationell och EG-nivå. 
Rättsfall därutöver, d.v.s. utanför EU och Sverige är svåröverblickbara med 
hänsyn till den uppsjö av upphovsrättsliga regelverk som finns i varje enskilt land 
i världen.  
En annan viktig avgränsning är behandling av endast de fall där 
upphovsrättsorganisationer anklagas för missbruk av sin dominerande ställning. 
Frågan om missbruk av dominerande ställning är en nästan naturlig följd av 
upphovsrättsorganisationers monopolställning. Den kan missbrukas både i 
förhållande till licenstagare (nyttjare) och egna medlemmar.  
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Konkurrensbegränsande samarbeten mellan upphovsrättsorganisationer som kan 
ta sitt uttryck i förbjudna företagskoncentrationer eller konkurrensbegränsande 
avtal lämnas utanför uppsatsen. Inbördes samarbeten upphovsrättsorganisationer 
emellan sker på helt andra villkor än de samarbeten som uppsatsen behandlar. 
Horisontell samverkan mellan flera monopolägare kan ses som allvarligare. Den 
behandlas inte i uppsatsen. 
 
 
1.7 Disposition 
 
I Kapitel 2 ges allmän information om upphovsrättsorganisationer: deras funktion, 
verksamhetsområde och förvaltning med konkreta exempel i Sverige och EU.  
 
Kapitel 3 behandlar upphovsrättsligt regelverk i nationell rätt och EG-rätt.  
I samma kapitel introduceras också de viktigaste internationella konventionerna 
inom immaterialrätt som är avsedda att vara ett tolkningsredskap vid tillämpning 
och tolkning av EG-rättsliga och nationella lagar inom upphovsrätt. 
 
Fokus ligger dock på Upphovsrättslagen och ett upphovsrättsligt EG-direktiv. Det 
ges en allmän översikt över dessa lagstiftningars ändamål och centrala aspekter. 
Jag anknyter dessa lagars tillämpningsområde till upphovsrättsorganisationers 
verksamhet. Därmed lyfts fram betydelse av dessa lagar för 
upphovsrättsorganisationers legitimitet. 
 
I Kapitel 4 berörs den nationella och EG-rättsliga konkurrenslagstiftningen, dess 
ändamål och viktiga aspekter. Kapitlet är koncentrerat på 19§ Konkurrenslagen 
och art 82 EG-fördraget: deras bakomliggande motiv och rekvisit. Möjligheter att 
ingripa mot upphovsrättsorganisationers aktiviteter belyses i ljuset av dessa 
lagrum.  
 
Kapitel 5 behandlar rättsliga förhållanden och kontaktytor mellan upphovsrätt och 
konkurrensrätt i ett större perspektiv. 
 
Kapitel 6 är uppdelat i två huvudmoment: Den första delen, Kapitel 6.1. redogör  
för rättsfall där upphovsrättsorganisationer på nationell och EG-nivå anklagats för 
missbruk av dominerande ställning gentemot sina egna medlemmar, dvs 
upphovsmän. Nationella och EG-rättsliga fall behandlas var för sig eftersom 
samhandelskriteriet inte aktualiseras i de aktuella nationella fallen. Det innebär att 
EG-domstolen och den nationella domstolen dömer på lite olika premisser. Detta 
leder i sin tur till att EG-domstolen tar hänsyn till extra aspekter av 
konkurrenslagstiftningen som inte berörs på nationell nivå. Med avseende på 
gemensamma kriterier såsom ”företag”, ”missbruk”, ”dominerande ställning”, 
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”marknad” är det dock legitimt att dra paralleller och utföra jämförelseanalyser 
som kommer att presenteras i Kapitel 6.1.  
 
Kapitel 6.2 fokuserar på de fall där upphovsrättsorganisationers agerande 
gentemot licenstagare ifrågasatts ifrån en konkurrensrättslig synpunkt. Kapitel 6.2 
följer samma uppdelning i nationella och EG-rättsliga fall samtidigt som det 
bereds utrymme för jämförelser och paralleller mellan rättsfallen med hänsyn till 
gemensamma kriterier i de båda konkurrenslagarna.  
 
Kapitel 7 avslutar framställningen med generella slutsatser om domstolarnas 
resonemang kring missbruksregeln och upphovsrättsorganisationerna.  
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        2 Upphovsrättsorganisationer:   
        funktion och verksamhetsområde  

 
 
 
 
 
 
Upphovsrättsorganisationers verksamhet består i att tillhandahålla tjänster i form 
av utnyttjande och förvaltning av upphovsrättigheter mot ersättning, även om de 
inte eftersträvar vinst5.  
 
Dessa upphovsrättssällskap kan indelas i olika grupper enligt olika kriterier. Ett 
sådant kriterium är graden av statligt inflytande. Det kan variera från helt 
statsägda till sällskap av rent privaträttslig natur. I Europa finns det inga statliga 
eller halvstatliga upphovsrättssällskap. Däremot finns det exempel på statlig 
tillsyn i en eller annan form i Europa. I Sverige till exempel godkänner staten 
dessa sällskaps stadgar och utser styrelseledamöter6. I Danmark och Norge 
godkännas tariffer och licensvillkor av upphovsrättslicensnämnden enligt 
särskilda koncessionsregler.7

 
Ett annat kriterium hänför sig till området för organisationernas verksamhet 
beroende på vilka alster och rättigheter dessa upphovsrättsorganisationer 
tillvaratar8. Upphovsrätten kan delas upp i utförande rätt och mekaniska 
rättigheter. STIM bevakar endast utföranderätten för sina anslutna medlemmar, 
det vill säga radio/tv-spelningar och alla typer av offentligt framförande från stora 
konserter till bakgrundsmusik i butiker. Den mekaniska rätten bevakas av den 
samnordiska upphovsrättsorganisationen Ncb, med säte i Köpenhamn. Med 
mekanisk rätt menas att ett verk på mekanisk väg överförts och reproducerats på 
någon slags ljudbärare, såsom CD, MC, LP, DAT, DCC, MINIDISC, Diskett, 
VHS, DVD, film eller vad som nu kan komma ifråga. Upphovsmannen är då 
berättigad till ersättning för att han överlåtit rätten att mångfaldiga verket9.  
 
I vissa länder finns det upphovsrättsorganisationer som tillvaratar såväl utförande 
rätt som mekaniska rättigheter , exempelvis GEMA i Tyskland. Alster som 
upphovsrättssällskap skyddar kan vara musik, dramatiska verk, konstverk mm. I 

                                                           
5 Karnell, Kollektiv upphovsrättsförvaltning för Europa?-Deloitte-rapporten, NIR, 2001, s.53 
6 Olsson, Kollektiv förvaltning av upphovsrättigheter, NIR, 1992, s. 601 
7 Muldin, Förhållandet mellan upphovsrätt och konkurrensrätt, NIR, 2001,  s.551 
8 Olsson, Kollektiv förvaltning av upphovsrättigheter, NIR, 1992, s. 602  
9 Svenska Oberoende Musikproducenter, Upphovsrätt- en kort guide, www.som.se/65.aspx 
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vissa länder såsom Spanien och Italien administrerar en och samma 
upphovsrättsorganisation rättigheter i praktiskt taget alla typer av verk10.  
 
Förutom utförande rätt och mekaniska rättigheter, finns det en rad andra 
rättigheter som upphovsrättssällskap kan skydda- exempelvis rätten till uthyrning 
eller utlåning av exemplar, droit de suite, kassettersättning i vidaste mening, 
fotokopiering, reprografiskt förfarande11. Rättighetsarter hänger samman med 
karaktär av alster som ska skyddas.   
 
Ett ytterligare kriterium som kan känneteckna ett upphovsrättsällskap är olika 
typer av berättiganden som upphovsrättssällskapen bygger sin verksamhet på. 
Sådana berättiganden kan vara inkassering, avräkning av ersättningar till 
innehavare av upphovsrätt eller närstående rättigheter mm12. Dessa berättiganden 
av rent ekonomisk natur riskerar att bli en tvistefråga såsom rättspraxis visar. 
 
I samband med definition av upphovsrättssällskap kan det vara nödvändigt att 
skilja på upphovsrätt och näraliggande rättigheter. Vissa upphovsrättssällskap 
har bildats just i syfte att skydda vissa upphovsrätten närstående rättigheter. Ett 
exempel är SAMI (Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation). 
Fonogramframställare (skivbolag) är internationellt organiserade i IFPI13. Andra 
upphovsrättsorganisationer tillvaratar såväl rättigheter till traditionella 
upphovsrättsligt skyddade verk som vissa upphovsrätten närstående rättigheter.  
 
Kollektiv förvaltning av upphovsrättigheter blir allt vanligare tack vare dess 
praktiska betydelse för en hel del intressenter. Upphovsrättsorganisationers 
verksamhet innebär minskning av transaktionskostnader till gagn för både 
rättighetsinnehavare och utnyttjare14. Genom exempelvis ”blanket licenses” 
(årliga avgifter) kan företag få tillgång till hela repertoarer av verk. Det är 
kostands- och tidseffektivt för nyttjare15. Verk såsom gemensamt författade 
läroböcker kan ha flera upphovsmän. Det kan vara omöjligt att samla in 
erforderliga rättigheter för förfogande genom avtal mellan alla berörda. Nyttjare 
skulle behöva ha koll på alla som kunde komma ifråga som upphovsmän till ett 
visst verk16. På samma sätt skulle det vara svårt för en enskild upphovsman att 
kunna övervaka utnyttjande av hans/hennes verk.  
 

                                                           
10 Olsson, Kollektiv förvaltning av upphovsrättigheter , NIR, 1992, s.602 
11 Karnell, Kollektiv upphovsrättsförvaltning för Europa?- Deloitte-rapporten, NIR, 2001, s.52 
12  a.a, s.51 
13 Svenska Oberoende Musikproducenter, Upphovsrätt- en kort guide, www.som.se/65.aspx 
14 Eklöf, Upphovsrätt i konkurrens, 2004, s.143 
15 Karnell, Kollektiv upphovsrättsförvaltning för Europa?- Deloitte-rapporten, NIR, 2001, s. 51-
52  
16 Bernitz, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, 2007, s.54-55 
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Tack vare kollektiv förvaltning får upphovsmän, särskilt de svagare, en robustare 
förhandlingsposition gentemot starka användargrupper som TV och radio17. 
Kollektiv förvaltning medför också möjligheter för upphovsmän att utveckla sin 
produkt och behålla en viss självständighet gentemot förlag och skivbolag genom 
att verka inom ramen för organisationer18. Upphovsrättsorganisationer fyller 
därmed en viktig praktisk funktion för såväl nyttjare som upphovsmän.  
 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
   
  

 
 
 

                                                           
17 Muldin, Förhållandet mellan upphovsrätt och konkurrensrätt, NIR, 2001, s. 543-544 
18 Eklöf,Upphovsrätt i konkurrens, 2004, s.144 
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       3 Upphovsrätt på nationell nivå  
       och EG-nivå 

 
 
 
 
 
 
 
Det finns ingen speciell nationell eller EG-rättslig lagstiftning som reglerar 
kollektiv rättighetsförvaltning och därmed upphovsrättsorganisationers 
verksamhet19. I Sverige bygger upphovsrättssällskap sin verksamhet på nationell 
upphovsrättslig och förmögenhetsrättslig lagstiftning20. Av denna anledning 
inriktas uppmärksamhet på Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och 
konstnärliga verk.  
 
Upphovsrättslagen har till syfte att lämna rättskydd åt det andliga skapandet inom 
litteraturens och konstens område. Skyddsobjekt är litterära och konstnärliga verk. 
Med litterära verk avses framställningar i ord, talade, skrivna eller tryckta. Även 
andra beskrivande framställningar med användande av tabeller, film eller grafiska 
framställningar hänför sig till litterära verk. Med konstnärliga verk avses alla 
former som skapas med en konstnärlig ambition och i syfte att nå en konstnärlig 
verkan21.  I 1§ URL finns det en uppräkning av de verk lagen skyddar. Denna 
uppräkning anger exempel och är ej uttömmande. Nya former av det andliga 
skapandet kan tillkomma med tiden och få rättsskydd som URL ger22.  
 
För att få upphovsrättskydd krävs det att produkten är resultatet av en skapande 
verksamhet, att den bär prägel av en viss självständighet och originalitet. 
Mekaniskt framtagna enklare produkter lever inte upp till det här kravet23. Verket 
ska uppvisa verkshöjd för att få skydd. Detta ska avgöras i det enskilda fallet. 
Bedömningen av verkshöjd utesluter dock risk för oberoende dubbelskapande24.  
  

                                                           
19 Meddelande från Kommissionen ”Förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter på den 
inre marknaden” KOM (2004) 261, s.6-7 
20 Muldin, Förhållandet mellan upphovsrätt och konkurrensrätt, NIR, 2001, s.551 
21 Prop.1960:17 s.41-42 
22 Prop.1960:17 s. 41-42 
23  a.a., s. 49 
24 Bernitz, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, 2007, s.43 

 15



Upphovsrättigheterna uppkommer när verket skapats och varar normalt i 70 år 
efter upphovsmannens död25. Rättigheterna består av den ekonomiska rätten ( 2§ 
URL) och den ideella rätten (3§URL). Beträffande den ekonomiska rätten gäller 
en rad inskränkningar . Exempel på inskränkningar är rätten att framställa enstaka 
exemplar för enskilt bruk (12§URL), rätten att citera ur verk (22 § URL)26. URL 
innehåller också bestämmelser om skydd till vissa upphovsrätten närstående 
rättigheter (45-49a§§ URL).Dessa rättigheter varar normalt i 50 år från 
framförandet, ljud- eller bildupptagningen, utsändningen eller framställningen av 
respektive prestation27. De som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet gör intrång i 
upphovsrättigheter straffas med böter eller fängelse i högst 2 år (53§ och 57§ 
URL).  
Som redan påpekats, finns det ingen lagstiftning som reglerar kollektiv 
förvaltning och därmed upphovsrättsorganisationers aktiviteter. URL erkänner 
dock sådana organisationers legitimitet i anslutning till allmänna bestämmelser 
om avtalslicenser. Där nämns upphovsrättsorganisationer uttryckligen som 
avtalspart vid beviljande av avtalslicenser. De benämns som ”en organisation som 
företräder ett flertal svenska upphovsmän på området”  (42a§ URL). De flesta 
bestämmelser om avtalslicenser(42a-42d §§)  med omnämnande av 
upphovsrättssällskap infördes 2005 i och med lagändringen. Men 
upphovsrättsorganisationer som sådana var ett faktum långt innan. STIM bildades 
exempelvis 1923 och var en av de remissinstanser som yttrade sig över 
Upphovsrättslagen 196028.   Kollektiv förvaltning uppmärksammades inte i den 
dåvarande upphovsrättslagen och uppmärksammas ringa, endast genom en 
hänvisning i den nuvarande URL.  
 
Inom EG-rätten finns det ingen gemensam upphovsrätt. Det gäller istället 
landspecifikt utnyttjande som gemenskapsrätten (subsidiaritetsprincip, Artikel 295 
EG-fördraget) och EG-domstolen erkänt. EG-domstolen har endast inskränkt 
principen om upphovsrättens landspecifika karaktär i frågan om spridningsrättens 
konsumtion över hela EU då denna strider mot den fria rörligheten för varor och 
när det gäller konkurrensbestämmelser29. 

 

Trots avsaknad av EU-upphovsrätt finns det dock försök att harmonisera 
medlemsstaters upphovsrättssystem genom upphovsrättsliga direktiv. Mellan 
1991 och 2001 antogs sju direktiv som harmoniserade rättigheter och undantag 
och vissa andra delar av den materiella upphovsrätten. Harmonisering av olika 

                                                           
25 URL 43§  
26 Bernitz, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, 2007, s.57 
27 URL 45§, 2st 

28 Prop 1960:17, s.27 
29 Meddelande från Kommissionen ”Förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter på 
den inre marknaden” KOM (2004) 261, s.7 
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medlemsstaters upphovsrätt anses vara nödvändig i syfte att säkerställa den 
korrekt fungerande inre marknaden utan några hinder för den fria rörligheten för 
varor och tjänster och utan snedvriden konkurrens.30  

 

Ett sådant område som harmoniserats inom EG-rätten är upphovsrättens 
giltighetstid vilket är upphovsmannens livstid + 70 år sedan upphovsmannens död 
(enligt Rådets  direktiv di93/98/EEG av den 29 oktober 1993 om harmonisering 
av skyddstiden för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter). Förr i Sverige 
gällde 50 år efter upphovsmannens död som en tidsperiod för upphovsrättens 
varaktighet.  I likhet med URL innehåller EG-direktiv endast hänvisningar till 
upphovsrättsliga organisationer, men de behandlar inte villkor för kollektiv 
rättighetsförvaltning i sig. Kommissionen tänker föreslå en rättsakt om vissa 
aspekter på den kollektiva förvaltningen och om goda styrelseformer för 
upphovsrättsorganisationer31. Än så länge bildar upphovsrättsliga EG-direktiv, 
EG-fördraget och EG-domstolens praxis den upphovsrättsligt inriktade delen av 
EG-rätt32 som ger vägledning för bedömning av upphovsrättsorganisationers 
aktiviteter.  

 

Tolkning av såväl EG-rättsliga som nationella rättskällor ska stå i 
överensstämmelse med internationella konventioner inom immaterialrätt, närmare 
bestämt Bern – och Pariskonventionerna samt TRIPs avtalet som både EU och 
Sverige anslutit sig till. Bern – och Pariskonventionerna bygger på två centrala 
principer-principen om nationell behandling och principen om minimiskydd. 
Principen om nationell behandling innebär att medlemsländerna är förpliktade att 
bereda dem som tillhör annat medlemsland ett i princip minst lika omfattande 
rättskydd som landet bereder sina egna medborgare. Principen om minimiskydd 
innebär att konventionerna innehåller närmare regler om den lägsta skyddsnivån 
som medlemsländernas lagstiftning skall upprätthålla såvitt gäller dem som tillhör 
annat medlemsland33.  

 

Populärt uttryckt bygger TRIPs - avtalet på modellen ”Bern-Paris plus”. TRIPs-
avtalet kräver liksom Bern- och Pariskonventionerna nationell behandling men 
kräver härutöver mest-gynnad-nations-behandling. Därmed förstås att varje 
förmån i fråga om immaterialrättsligt skydd som ett medlemsland beviljar ett 

                                                           
30  a.a, s.5 
31 Meddelande från Kommissionen ”Förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter på 
den inre marknaden” KOM (2004) 261, s.20-21 

32 Bernitz, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, 2007, s.15 
33 a.a., s. 8 -10 
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annat medlemslands rättssubjekt också måste tillerkännas rättssubjekten i alla 
andra medlemsländer. TRIPs-avtalet innehåller också regler som ställer upp 
minimistandarder när det gäller utformningen av medlemsländernas lagstiftning i 
fråga om sanktioner och rättsmedel i syfte att säkerställa ett fungerande rättskydd 
mot intrång i immaterialrätter34.  

 
Dessa immaterialrättsliga konventioner utgör inte omedelbart gällande rätt i 
Sverige och EU. EG-domstolen har dock framhållit att EG:s 
immaterialrättslagstiftning i möjligaste mån ska tolkas mot bakgrund av TRIPs-
avtalets lydelse och syfte. Även i nationell rätt gäller som allmän princip att 
domstolar och myndigheter ska tillämpa fördragskonform tolkning. Det innebär 
att de svenska lagreglerna ska tolkas mot bakgrund av de 
konventionsbestämmelser varpå de grundar sig35.  
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           

34 Bernitz, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, 2007, s. 11 
35  a.a. s. 12-13 
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      4 Konkurrensrätt på nationell nivå 
         och EG-nivå 

 
 
 
 
 
Konkurrenslagen på nationell nivå och artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget utgör 
konkurrensrättens kärna. Direktiv, förordningar, beslut inom konkurrensrätt 
tillkommer. Syftet med konkurrenslagstiftningen är främjande av effektiv 
konkurrens. Effektiv konkurrens kännetecknas av ett stort utbud av icke-
differentierade varor, frånvaro av inträdeshinder på marknaden, ett stort antal 
säljare som inte agerar i samförstånd med varandra. Effektiv konkurrens leder 
också till att priser pressas36. 
 
Missbruk av dominerande ställning som uppsatsen fokuserar på regleras i Artikel 
82 EG-fördraget och 19§ Konkurrenslagen. Dessa lagbestämmelser är närmast 
identiska37. För att förbudet mot missbruk av dominerande ställning enligt dessa 
lagbestämmelser ska vara tillämpligt krävs  
-     att den ifrågasatta åtgärden har vidtagits av ett företag38, 
-att detta företag innehar en dominerande ställning på en relevant marknad samt  
-att den vidtagna åtgärden utgör ett missbruk. 
 
För att Artikel 82 ska vara tillämplig krävs dessutom att den dominerande 
ställningen omfattar den gemensamma marknaden eller en väsentlig del av denna 
samt att handeln mellan medlemsstater kan påverkas39.  
 
Företagets dominerande ställning bedöms utifrån en rad faktorer däribland 
företagets marknadsandel, finansiella styrka, teknologiska/ kunskapsmässiga 
övertag, verksamhet på näraliggande områden, vertikal integration, potentiell 
konkurrens, etableringshinder, marknadens utvecklingsfas, en motverkande 
köparmakt mm40. En dominerande ställning kännetecknas av en stark ekonomisk 
ställning hos ett företag som gör det möjligt för företaget att agera oberoende av 

                                                           
36 Wetter, Konkurrensrätt-en handbok, 2004, s. 8 
37 Tanken bakom den närmast identiska utformningen av dessa lagbestämmelser är att nationell 
konkurrensrätt ska stå i överensstämmelse med EG-rätt. 
38 Företag är enligt EG-rätten varje enhet som bedriver ekonomisk verksamhet, oberoende av rättslig 
status och finansieringsform. Enligt Konkurrenslagen är företag en fysisk eller juridisk person som 
driver verksamhet av ekonomisk/kommersiell natur. Vinstsyfte krävs inte för att ett företag ska 
anses föreligga. Wetter, Konkurrensrätt-en handbok, 2004, s.55-56 
39 a.a., s.560 
40  a.a., s. 566 
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sina konkurrenter, kunder och i sista hand konsumenter. Det möjliggör också 
företagets utövande av ett väsentligt inflytande över de villkor under vilka den 
befintliga konkurrensen utvecklas41. 
 
Innebörden i andra konkurrensrättsliga rekvisit såsom ”missbruk”, ”handel mellan 
medlemsstater”, ”en väsentlig del av den gemensamma marknaden” kommer att 
presenteras närmare nedan i samband med rättsfallsanalyser.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           

41 Wetter, Konkurrensrätt-en handbok, 2004, s. 562  
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        5 Rättsliga förhållanden  
          och kontaktytor mellan  
          upphovsrätt    och konkurrensrätt 

 
 
 
 
 
 
I kraft av de praktiska och ekonomiska fördelar upphovsrättsorganisationer 
erbjuder är det svårt att avstå ifrån medlemskap i dessa. Dessa sammanslutningar 
av upphovsrättsinnehavare hamnar ofta i en dominerande position på en marknad 
vilket i sin tur leder till att möjligheterna att angripa deras beteende med hjälp av 
konkurrenslagstiftningen (19§ KL och Artikel 82 EG fördraget) ökar. Grundsatsen 
är att konkurrensrätten inte kan användas för att angripa eller upphäva själva 
upphovsrättens kärninnehåll men väl dess utövande42. Konflikter mellan 
konkurrenslagen och den immaterialrättsliga lagstiftningen får ytterst lösas med 
beaktande av de skilda regleringarnas syften43.  Dessa två rättsdiscipliner kan 
skära in i varandra på följande punkter. 
  
Ett medel att uppnå effektiv konkurrens är att genom konkurrensrätten bekämpa 
etableringshinder. Upphovsrätten är ett naturligt etableringshinder i det fallet där 
nytillkommande aktörer vägrar eller inte kan betala för rättigheter enligt gällande 
tariffer, prisvillkor mm44.  
Konkurrensrätten har också en prispressande funktion vilket kan komma i konflikt 
med upphovsrättsinnehavares frihet att förfoga över sitt verk inklusive dess 
prissättning45.  
 
Konkurrensrättens syfte är bl.a. att motverka monopol. Upphovsrätt utgör ett slags 
monopol46. Som upphovsman har man den uteslutande ekonomiska rätten. Det är 
viktigt att skilja på enskilda upphovsrättsinnehavare och etablerade företag med 
upphovsrättigheter när man bedömer upphovsrättens skadliga inverkan på effektiv 
konkurrens. Svensk doktrin föreslår att få enskilda upphovsrättsinnehavare kan 
hindra en effektiv konkurrens och agera oberoende i förhållande till konkurrenter, 

                                                           
42 Muldin, Förhållandet mellan upphovsrätt och konkurrensrätt, NIR, 2001, s.542 
43 Prop. 1992/93:56, s.70f 
44 Muldin, Förhållandet mellan upphovsrätt och konkurrensrätt, NIR, 2001, s. 544  
45 a.a, s.544  
46 Eklöf, Upphovsrätt i konkurrensrätt, 2004, s.80 
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handelspartner och konsumenter. Marknader för upphovsrättsliga verk är redan 
hårt konkurrensutsatta bland enskilda upphovsmän47. 
 
Däremot  finns det större risk för konkurrensrättsliga överträdelser bland 
sammanslutningar av upphovsmän eller företag med ekonomisk ensamrätt till 
upphovsrättskyddat verk som vägrar om exempelvis licensiering.  
Även i detta fall kan det ibland vara felaktigt att lägga över hela ansvaret för 
exempelvis missbruk av dominerande ställning på utövande av upphovsrätten. 
Upphovsrättigheter kan vara endast en av bidragande faktorer till företagets 
dominerande ställning. Andra faktorer såsom marknadsandel, potentiell 
konkurrens, inträdeshinder kan vara minst lika avgörande för företagets 
dominerande ställning48.  
Även om den dominerande ställningen fastslagits, är det är inte den dominerande 
ställningen i sig i kraft av bl.a. upphovsrättigheter49 utan den rådande 
konkurrenssituationen på den relevanta marknaden som gör att företagets 
verksamhet anses utgöra missbruk av dominerande ställning50.   
 
Om det inte fanns upphovsrätt, skulle det ej finnas incitament för andligt och 
kulturellt skapande51. Ensamrättsskydd, d.v.s. skydd mot efterbildning och 
otillbörligt ekonomiskt utnyttjande utgör incitament för intellektuella 
ansträngningar och investeringar. Upphovsrätten bidrar till att motverka kulturell 
och konstnärlig likriktning52. Upphovsrättsliga produkter är ofta mer eller mindre 
differentierade. De upphovsrättsliga marknaderna skulle inte närma sig iden om 
perfekt konkurrens där produkter är i huvudsak homogena och 
informationsutbytet perfekt53.  
 
Liksom konkurrensrätten främjar upphovsrätten ett större utbud av varor /tjänster 
samt tillväxt och  arbetstillfällen54. Upphovsrättsindustrins ekonomiska 
genomslagskraft i EU utgör över 5 % av BNP i hela EU55. Verk som förs ut på 
marknaden sporrar till ytterligare nyskapande från andra aktörer. Konkurrenter 
ägnar sig åt studier av konkurrentprodukter, särskilt framgångsrika sådana. Vissa 
element såsom idéer skyddas inte av upphovsrätten. De oskyddade elementen 
fungerar i sin tur som inspirationskälla och indirekt produktionsresurs vid 

                                                           
47 a.a, s.29 
48 Eklöf, Upphovsrätt i konkurrens, 2004, s.216-217 
49  a.a., s.144 
50  Magill-målet är ett klassiskt exempel. a.a., s.229 
51  a.a., s.22-25 
52 Muldin, Förhållandet mellan upphovsrätt och konkurrensrätt, NIR, 2001,  s. 545 
53 Eklöf, Upphovsrätt i konkurrens, 2004, s.29 
54 a.a., s.22-25 
55 Meddelande från Kommissionen ”Förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter på den 
inre marknaden” KOM (2004) 261, s.5 
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tillskapandet av nya, direkt konkurrerande verk. Därmed leder upphovsrätten till 
ökad konkurrens56. Konkurrensen sporrar till nya sätt att sälja vilket i sin tur leder 
till innovation and skapande. Upphovsrättigheter blir en konkurrensfördel. De 
båda rättssystemen förutsätter varandra.  
Upphovsrätten och konkurrensrätten är utvecklingsbefrämjande. De båda 
rättssystemen syftar till att främja mångfald och tillväxt. Både upphovsrätten och 
konkurrensrätten är inte absoluta. Det finns undantag och inskränkningar i både 
konkurrensrätten och upphovsrätten till förmån för samhällsintressen såsom 
allmänna ekonomiska, politiska och kulturella intressen. Både konkurrens- och 
upphovsrättslagar är konstruerade i syfte att balansera alla intressen d.v.s. tjäna 
samhället i stort57. Formeln ”upphovsrätt kontra konkurrensrätt” vore fel.  
Som påpekats tidigare, finns det dock underliggande skillnader i dessa 
rättssystems karaktärer vilket kan föranleda konfliktsituationer. Klara gränser 
mellan dominerande företags legitima åtgärder och missbruk har inte dragits upp i 
lagstiftning eller förarbeten58. Rättspraxis får därmed en ökad betydelse för 
förståelse av konfliktlösningsmekanismer då upphovsrättsorganisationens 
agerande  kommer i konflikt med konkurrensrätten.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           

56 Eklöf, Upphovsrätt i konkurrens, 2004, s.25-26  
57 Rätten att citera, kopiera för enskilt bruk och framställa exemplar för personer med 
funktionshinder är några begränsningar i upphovsmäns ekonomiska rätt som syftar till att 
tillgodose allmännyttiga intressen. Vad gäller konkurrensrätten, undantar Artikel 81 EG-fördraget 
och 8§ Konkurrenslagen konkurrensbegränsande avtal som medför samhällsnytta uppvägande 
konkurrensnackdelar. Eklöf, Upphovsrätt i konkurrens, 2004, s.84-85 
58 Muldin, Förhållandet mellan upphovsrätt och konkurrensrätt, NIR, 2001, s.542 
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       6 Upphovsrättsorganisationers  
        påstådda missbruk  
        av dominerande ställning: rättspraxis 

 
 
 
 
 
Missbruk av dominerande ställning kan ske både mot egna medlemmar i 
upphovsrättsorganisationer och mot nyttjare (kunder). Till skillnad från Artikel 81 
och § 6, 8 KL innehåller inte Artikel 82/19§ KL uttryckliga förbudsundantag från 
bestämmelsernas tillämpning. Såväl EG-rättslig som svensk praxis fastslår att 
även dominerande företag har rätt att skydda sina kommersiella intressen genom 
att konkurrera utifrån vad deras effektivitet tillåter och efter vad som är normalt 
branschbeteende59. Gränser mellan upphovsrättsorganisationers legitima åtgärder 
och missbruk av dominerande ställning dras inte upp i lagstiftning och förarbeten. 
Det som återstår är att närmare undersöka rättspraxis och dra slutsatser därav.  
 
 
6.1. Uppträdande gentemot medlemmar 
 
 
6.1.1 EG-domstolens praxis 
 
Två rättsfall inom EG-rätten behandlar upphovsrättsorganisationers agerande 
gentemot sina egna medlemmar. Det första fallet är GVL mot Kommissionen. 
GVL, ett tyskt rättighetsförvaltande bolag vägrade att teckna förvaltningskontrakt 
med utövande konstnärer som varken var tyska medborgare eller hade hemvist i 
Tyskland, eller på annat sätt skydda dessa konstnärers rättigheter i Tyskland. 
Diskriminering p.g.a. nationalitet av ett företag med en dominerande ställning 
ansågs utgöra en överträdelse av Artikel 82 EG-fördraget60.  
 
 Det andra fallet handlade om följande. SABAM, en belgisk 
upphovsrättsorganisation krävde att upphovsmän skulle överlåta alla sina 
nuvarande och framtida rättigheter utan att göra skillnad på olika kategorier 
sinsemellan. Detta företag skulle förbehållas de överlåtna rättigheterna under 5 år 
efter medlemmens utträde. Påtvingande av skyldigheter som inte var absolut 

                                                           
59 Wetter, Konkurrensrätt - en handbok, 2004, s.587 
60 Mål 7/82 GVL mot Kommissionen (1983) 
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nödvändiga för att uppnå företagets samhälleliga syfte och som därigenom 
otillbörligt hindrade en medlem från att utnyttja sin upphovsrätt kunde utgöra ett 
missbruk av dominerande ställning enligt Artikel 8261. EG-domstolen tillämpade 
här proportionalitetsprincipen62.  
 
I dessa två fall konstateras att upphovsrättsorganisationer har ett faktiskt monopol 
eller en monopolliknande ställning på en väsentlig del av den gemensamma 
marknaden. I de båda fallen utgör en medlemsstat d.v.s. Tyskland respektive 
Belgien en sådan väsentlig del av den gemensamma marknaden.  
 
I GVL- fallet bestod missbruket i tillämpningen av olika villkor för likvärdiga 
transaktioner med vissa handelspartner varigenom dessa fick en 
konkurrensnackdel. Detta leder till uppdelning av marknader. I SABAM- fallet 
bestod missbruket i påtvingandet av oskäliga affärsvillkor.  
 
I de båda fallen görs försök att kringgå förbudsbestämmelsen Artikel 82 med hjälp 
av en annan bestämmelse i EG-fördraget, Artikel 86.2 (f.d. 90.2).  
” Företag som anförtrotts att tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse 
eller som har karaktären av fiskala monopol skall vara underkastade reglerna i 
detta fördrag, särskilt konkurrensreglerna, i den mån tillämpningen av dessa regler 
inte rättsligt eller i praktiken hindrar att de särskilda uppgifter som tilldelats dem 
fullgörs. Utvecklingen av handeln får inte påverkas i en omfattning som strider 
mot gemenskapens intresse.” 
 
 
Rekvisitet ”anförtrotts” innebär att initiativet till upprättande av en 
upphovsrättsorganisation kommer från staten, ej upphovsrättsinnehavare eller 
någon annan. Det räcker alltså inte med att statliga myndigheter godkänner, utövar 
tillsyn över organisationers verksamhet och ålägger dem skyldigheter enligt den 
nationella lagen. I SABAM- fallet fastslog domstolen att Artikel 86.2, som 
möjliggör avsteg från EG-fördragets viktiga regler, måste ges en restriktiv 
tolkning. Det avgörande för undantagsbestämmelsens tillämpning blir att staten 
själv tar initiativ till upprättande av ett upphovsrättssällskap.  
 

                                                           
61 Mål 127/73 BRT mot SABAM (1974) 
62 I sina kommentarer till rättsfallet slår Rafael Allendesalazar och Roberto Vallina fast att denna 
proportionalitetsprincip kommer att omvärderas i ljuset av IT. Författarna menar att Internet är 
speciellt lämpad för individuell rättighetsförvaltning. Med anledning av framsteg inom IT kommer 
proportionalitetsprincipen att ställas inför nya utmaningar. Allendesalazar & Vallina, Collecting 
Societies: The Usual Suspects, European Competition Law Annual, 2005, s.388 
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Till skillnad från SABAM aktualiserar GVL-fallet även samhandelsrekvisitet. Ett 
fåtal fall där GVL faktiskt tillfrågats om att förvalta utländska upphovsrättigheter 
är inte en förmildrande omständighet vid fastställande av ”samhandelsrekvisitet” 
(”märkbarhetsrekvisitet”) enligt Kommissionen och EG-domstolen. Domstolen 
fäste istället vikt vid förfarandets art, dess organiserade karaktär. Förfarandet var 
inte av tillfällig karaktär. De fall som uppkommit lär uppfattas av EG-domstolen 
som varnande exempel på att marknaden delas upp och den fria rörligheten för 
tjänster hindras. Därmed motverkas ett av fördragets syften – en gemensam enda 
fri marknad för tjänster. Hänsyn tas också till återverkningarna på 
konkurrensstrukturen inom den gemensamma marknaden. Härmed beaktas 
förfarandets långsiktiga effekter, potentiella och indirekta verkan på konkurrens i 
kraft av förfarandets organiserade karaktär. Avsaknad av en alternativ 
handelspartner på den tyska marknaden kan också utläsas av domskälen.  
 
Det krävs ingen omedelbar verkan på konkurrensen, någonting som uttrycks i ett 
stort antal förfrågningar om rättighetsförvaltning för att samhandeln ska anses 
vara märkbart påverkad av upphovsrättsorganisationens agerande. Vikt fästs 
istället vid förfarandets organiserade karaktär vilket i sin tur blir betydelsefull för 
sannolikhetsprövningen med avseende på ”samhandelsrekvisitet” 
(”märkbarhetsrekvisitet”). 
 
Både GVL- och SABAM-fallet visar att upphovsrättsorganisationer är avsedda att 
bete sig som en öppen samhällsinstitution. Upphovsrättsorganisationer är till för 
medlemmar, och inte tvärtom. I dessa fall prövas upphovsrättsorganisationernas 
agerande mot syften i) dels med nationella och EG-rättsliga lagar, ii) dels med 
organisationernas avsedda verksamhet. Eftersom upphovsrättsorganisationer 
bygger på en överenskommelse parterna emellan och inte endast enskilda anspråk, 
görs en intresseavvägning med beaktande av såväl upphovsmannens individuella 
förfoganderätt som organisationens policy.   
 
De allmänna EG-rättsliga principerna ligger till grund för EG-domstolens 
avgöranden. Proportionalitetsprincipen får genomslagskraft i SABAM-fallet. 
Principen om den fria tjänsterörligheten är emellertid central i GVL-fallet. 
Nationella upphovsrättslagar tolkas extensivt till förmån för allmänna EG-rättsliga 
principer medan EG:s konkurrensrättliga undantagsbestämmelser tolkas restriktivt 
återigen till förmån för allmänna EG-rättsliga principer. Tolkning av speciallagar 
inom nationell och EG-rätt tjänar till att befästa grundläggande EG-rättliga 
principer.  
 
Det som jag finner intressant är att nationell diskriminering av 
upphovsrättsinnehavare i medlemsstater är förbjuden enligt Bernkonventionen 
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som Tyskland, Italien och Storbritannien antagit 188763. Den tyska 
upphovsrättsorganisationen GVL diskriminerar just upphovsmän som tillhör 
Italien och Storbritannien. Denna konvention tas inte upp i domskälen till 
avgörandet i GVL-fallet. Konventionens förbud mot nationell diskriminering utav 
medlemsstaternas upphovsmän kunde ge ytterligare tyngd åt EG-domstolens 
avgörande enligt min uppfattning.  
 
 
6.1.2. Nationell praxis 
 
Ett nationellt rättsfall som liksom GVL- och SABAM-fallet behandlar 
upphovsrättsorganisationers agerande gentemot sina (potentiella) medlemmar är 
BONUS-fallet. BONUS är en paraplyorganisation för upphovsrättsorganisationer 
som inkasserar upphovsrättsersättningar och förvaltar och fördelar 
kopieringsmedel till medlemsorganisationer. Fallet handlade om att BONUS hade 
förvägrat två mindre upphovsrättsorganisationer Svenska Konstnärsförbundet 
(SK) och Föreningen Förlagsutgiven Fackpress (FFF) medlemskap i BONUS64.  
 
Enligt BONUS förutsätter förarbeten till URL att användare ska träffa avtal med 
en huvudorganisation för att avtalslicensmodellen ska vara tillämplig. SK och FFF 
menade att avtalslicenssystemet inte hindrade BONUS att anta alla berörda 
organisationer som medlemmar i syfte att uppfylla kravet på största möjliga 
representation.  
 
Med anledning av vägran om medlemskap anklagades därför BONUS för 
missbruk av dominerande ställning. Marknadsdomstolen i likhet med EG-
domstolen i de ovanbehandlade fallen analyserade närmare syftet med aktuell 
lagstiftning. MD fann att det av förarbeten till URL framgår klart och tydligt att 
syftet med avtalslicenssystemet är enkel rättighetsklarering för användare,65 
samtidigt som det inte finns någon antydan om att avtal med mindre 
organisationer inte skulle utlösa en avtalslicens.     Marknadsdomstolen tillämpade 
således en restriktiv tolkning i detta fall.  
 
Vidare gjorde MD en viss intresseavvägning där användarnas intresse av att 
snabbt och enkelt förvärva rätt till upphovsrättsligt skyddat verk sköts i 
förgrunden. MD fann uttryckligt stöd i förarbetena för denna intresseavvägning. 

                                                           
63 List of parties to international copyright treaties 
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_party_to_the_Berne_Convention 

64 MD 1999:13 (SK & FFF mot BONUS) 

65 Prop.1992/93:214, s.106 
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BONUS vägran om medlemskap ansågs därför inte utgöra missbruk av 
dominerande ställning. 
En ingående intresseavvägning görs emellertid inte av MD. Enligt svensk doktrin 
utgör BONUS organisationsstruktur inte en sakrosankt ordning. BONUS skulle 
kunna ändra sin karaktär som organisation och därmed öppna upp för andra 
intressenter66. Denna möjlighet är en möjlig faktor som skulle kunna tala till 
förmån för SK och FFF. Sådan grundlig intresseavvägning görs inte av domstolen 
som tidigare påpekats.  
Slutsatsen är att upphovsmannens ensamrätt till sitt verk inte är den enda faktor 
som gör upphovsrätt till ett monopolskapande rättssystem. Avtalslicenssystemet, 
d.v.s. dess rättsliga utformning och tolkning är också monopolskapande.  
Upphovsmän är tvungna att ansluta sig till en huvudorganisation inom sitt 
område. Mindre sammanslutningar av upphovsmän får en konkurrensnackdel. 
Negativ påverkan på konkurrens uppvägs av konsumentfördelar och enskilda 
upphovsmäns möjlighet att bli medlemmar i en huvudorganisation eller få ut en 
ersättning utan sådant medlemskap (42a § URL). Intresseavvägningar samt 
beaktande av syften med berörda lagar utgör ett tillvägagångssätt för både 
Marknadsdomstolen och EG-domstolen.  
 
 
6.2. Uppträdande gentemot licenstagare 
 
 
6.2.1. Nationell praxis 
 
Medan medlemskap och dess villkor blir en tvistefråga i relationer mellan 
upphovsrättsorganisationer och upphovsmän på både nationell och EG-nivå, 
uppstår andra typer av problem i organisationernas förhållanden med licenstagare.  
 
Både STIM67- och SAMI68 –fallet handlar om de differentierade 
prissättningsmodeller som dessa upphovsrättsorganisationer tillämpar gentemot 
sina användare. Differentierade ersättningsmodeller kan lätt utlösa konflikter. I 
dessa fall hade licenstagare angripit sina respektive upphovsrättsorganisationers 
ersättningsmodeller med stöd av 19 § punkt 1 och 3 Konkurrenslagen.  
 
I SAMI-fallet påpekades att URL  inte reglerar prissättningsfrågan vid 
tillgängliggörande av upphovsrättsligt skyddat verk. Ersättning ska regleras i avtal 

                                                           
66 Eklöf, Kommentarer till BONUS fallet MD 1999:13, NIR, 1999, s.611-612 
67 MD 1998:5 (TV3 mot STIM) 
68 NJA 2003 s.465 (SAMI mot Hotell Du Nord) 
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eller fastställas efter vad som anses vara skäligt69. Ersättningar hade i de aktuella 
fallen inte överenskommits parterna emellan. Därför aktualiserades 
skälighetsbedömningen i dessa fall. 
 
SAMI är en upphovsrättsorganisation för artisters och musikers upphovsrättsliga 
intressen (vissa upphovsrätten näraliggande rättigheter). SAMI tar ut olika 
ersättningar för framförd musik på hotell beroende på om ett hotell är anslutet till 
SHR eller inte. SHR-anslutna hotell beviljas rabatter. Hotell du Nord som inte var 
medlem i SHR angrep SAMIs olika tariffsystem med åberopande av 19§ 1 och 3 
punkt Konkurrenslagen. SAMI gjorde gällande att rabatter till SHR-anslutna 
hotell var föranledda av minskade administrationskostnader, vilka var ett resultat 
av SAMIs avtal med SHR.  
Eftersom SAMI inte ansågs ha motiverat prisskillnader i detalj, ansåg HD att 
Hotel du Nord i likhet med organiserade hotell skulle betala ett nedsatt pris. 
 
De konkurrensrättsliga aspekter som åberopades av den ena parten blev inte 
uttryckligen utslagsgivande för HD. Bevisbördefrågan blev istället avgörande. 
Fallet har givit upphov till en debatt bland rättsvetenskapsmän.    
Det som särskilt kritiserats är orimligt höga krav på rättighetsinnehavare i 
bevishänseende70.  
Det saknas stöd för detaljerade kostnadsmotiveringar i både lag och praxis71. 
Dessutom fastslog Tingsrätten uttryckligen att rättighetsinnehavaren i detalj 
redogjort för sina inbesparingar i kostnader. HD gick tvärtemot Tingsrättens och 
Hovrättens slutsats i frågan om kostnadsmotiveringar genom att ställa ytterligare 
beviskrav. Doktrin påpekar frånvaro av intresseavvägning i HDs resonemang med 
beaktande av dels användares möjlighet till medlemskap i SHR och därmed 
rabatter och dels andra användares villighet att betala högre pris72.  
 
Jämte kritik, finns det även stöd för HDs aktuella avgörande i svensk doktrin. 
Upphovsrättsorganisationer med faktisk monopolställning har starka krav på sig 

                                                           
69 Hovrätten kommer fram till denna slutsats. Sedan övertar HD Hovrättens linje. NJA 2003 s.465 
70 Henriksson, Skälig ersättning- nya bevisbörderegler och beräkningsgrunder?, Juridisk Tidskrift, 
2003/2004, s.616 
     Karnell, Skälig tariff -oskälig rabatt? Kommentar till NJA 2003 s. 465, NIR, 2004, s.190-191 
 
71 Henriksson, Skälig ersättning- nya bevisbörderegler och beräkningsgrunder?, Juridisk Tidskrift, 
2003/2004, 
s.614 
 
72 Henriksson, Skälig ersättning- nya bevisbörderegler och beräkningsgrunder?, Juridisk Tidskrift, 
2003/2004, s. 615 
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att uppträda icke diskriminerande och konkurrensneutralt73. Det faktum att man 
har en faktisk monopolställning rättfärdigar särskilt höga beviskrav.  
Det som svenska rättsvetenskapsmän är överens om trots olika syn på beviskrav är 
att kostnadsmotivering utesluter missbruk74.  
 
Differentierade prissättningar och frånvaro av konkreta beräkningsgrunder i lag 
och praxis är en kärna i ytterligare ett rättsfall. STIM är en 
upphovsrättsorganisation som bevakar musikers ekonomiska intressen. I fallet 
hade kommersiella TV-bolag (TV3, Kanal 5, TV4) anklagat STIM för missbruk 
av dominerande ställning enligt 19§ KL eftersom STIM tillämpade olika 
ersättningsmodeller för framförd musik beroende på om ett TV bolag är statligt 
eller kommersiellt75. Statliga TV-bolag fick betala en förbestämd klumpsumma 
som inte i efterhand påverkade musikanvändning. Kommersiella bolag fick 
emellertid betala en procentsats av TV-bolags intäkter. Procentsatsen var 
beroende av den aktuella TV-kanalens musikandel (en andel musiktimmar) som 
räknades ut i efterhand76.  
 
Vid prissättning tog STIM sin utgångspunkt i upphovsrättsliga principer. Man 
ansåg sig ha rätt till ersättning för tillgängliggörande av musik där 
tillgängliggörande inte förutsatte konsumenters faktiska avlyssnande av musik.  
 
TV3 hävdade i målet att ersättning ska bygga på faktiskt musiktittande där 
musikmängden multipliceras med det faktiska TV-tittandet och potentiellt 
musiktittande där musikandelen multipliceras med det potentiella TV-tittandet. 
MD fastslog i sin dom att STIMs prispolitik utgjorde ett missbruk av dominerande 
ställning där TV-bolag med mindre täckningsgrad fick en konkurrensnackdel till 
förmån för bolag med större täckningsgrad (19§ 3 KL). Prismodellen innebär 
också ett etableringshinder enligt 19§ 2 KL menade MD.  
 
Med anledning av detta ärende har MD också begärt ett förhandsavgörande från 
EG-domstolen. Än så länge har endast Kommissionen och medlemsstaterna Polen 
samt Storbritannien uttalat sig över huvudfrågorna 
-huruvida en procentsats av TV-bolags intäkter är en oskälig ersättningsmodell 
och därmed ett oskäligt affärsvillkor som ett dominerande företag tillämpar 
-huruvida svaret på denna fråga påverkas av det faktum att STIM tillämpar olika 
ersättningsmodeller gentemot olika licenstagare.   

                                                           
73 Bernitz, Upphovsrättsorganisationernas rörelsefrihet och ansvar som monopolister: En annan 
syn på Hotell du Nord avgörandet i svenska HD, NIR, 2004, s. 371 
74 Henriksson, Skälig ersättning- nya bevisbörderegler och beräkningsgrunder?, Juridisk Tidskrift, 
2003/2004, s.618 
75 MD 1998:5 (TV3 mot STIM) 
76 Marknadsdomstolens begäran om förhandsavgörande från EG-domstolen, Kanal 5 & TV4 mot 
STIM  
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Både kommissionen77 och de aktuella medlemsstaterna78 är överens om att det 
inte utgör ett missbruk av dominerande ställning att beräkna ersättning för musik 
som en procentsats av TV-bolags intäkter. Musik kan bidra till TV-intäkter. Sådan 
beräkningsmodell på grundval av TV intäkter tillämpas dessutom i ett antal 
medlemsländer. Samtidigt understryker Kommissionen vikten av att ta 
musikandel i beräkning. Möjligheten att kvantifiera och identifiera musikandel 
och tittande ska ej bortses eftersom det finns ett samband mellan tittande och 
intäkter. Skönsmässiga beräkningsmetoder är acceptabla enligt Kommissionen 
eftersom det är praktiskt svårt att beräkna den framförda musikens exakta 
ekonomiska värde med hänsyn till dess koppling till tittande och intäkter.  
 
Kommissionen samt Polen är också tydliga med att poängtera att det ska finnas 
objektivt godtagbara skäl till olika prissättningsmodeller gentemot konkurrerande 
licenstagare. Olika avgifter kan vara rättsenliga om de är objektivt försvarbara och 
inte förorsakar vissa konkurrenter en konkurrensnackdel enligt Kommissionen. 
Dessa två rekvisit bör alltså vara uppfyllda enligt Kommissionen.  
 
Det är intressant att sätta Kommissionens aktuella ställningstagande i förhållande 
till MDs bedömning av BONUS -målet. Där konstaterade MD öppet att 
avtalslicensmodellen innebär en konkurrensnackdel för SK och FFF. MD nöjde 
sig dock med att godta konsumentfördelar som en  fullt tillräcklig motivering för 
BONUS vägran om medlemskap. MD behandlar inte BONUS möjligheter att 
omorganisera sin verksamhet i syfte att eliminera konkurrensnackdelar. 
 
Det måste finnas godtagbara motiveringar för upphovsrättsorganisationens 
differentierade prissättningar gentemot konkurrerande licenstagare. Detta följer av 
SAMI- och STIM-fallen.   
 
I vare sig SAMI- eller STIM-fallet ger MD någon vägledning ifråga om hur en 
ersättningsmodell ska utformas så att den är konkurrensneutral och hur en 
viktning av olika beräkningsgrunder vid tillgängliggörande av musik ska ske.  
 
De tidigare behandlade fallen visar också att proportionalitetsprincipen och 
intresseavvägningen slår igenom bättre på EG-nivå än på nationell nivå. I likhet 
med EG-domstolens bedömning i GVL- och SABAM -målen gör   Kommissionen 
en intresseavvägning och tillämpar proportionalitetsprincipen i frågan om STIMs 
ersättningsmodeller.  
 
 

                                                           
77 Yttrande från Kommissionen mål C-52/07 
78 Yttranden från Polen och Storbritannien mål C-52/07 
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6.2.2. EG-domstolens praxis 
 
Målen Tournier mot SACEM och Lucazeau mot SACEM79 aktualiserar återigen 
upphovsrättsorganisationens prissättningspolitik. Liksom STIM, tar SACEM ut en 
procentsats av diskoteks intäkter som ersättning för tillgängliggörande och 
mångfaldigande av musik. 
Beräkningsmetoden som bygger på en procentsats av verksamhetens intäkter 
ifrågasätts inte av diskotekägare. Det kan förklaras utifrån diskotekbranschens 
karaktär där spelad musik i allra hösta grad bidrar till diskoteks intäkter. 
 
Till skillnad från STIM-målet, handlar SACEM-målen inte om beräkningskriterier 
vid SACEMs prissättning av sina tjänster. Fokus ligger på avgiftsbelopp som 
sådana som den franska upphovsrättsorganisationen SACEM tar ut från franska 
diskotek och som är mycket högre än i de övriga medlemsstaterna.  SACEM-
målen handlar således om överprissättning, dvs påtvingande av oskäliga priser.  
 
EG-domstolen slog fast i dessa fall att om den avgift som tas ut är betydligt högre 
än de avgifter som tas ut i övriga medlemsstater och prisjämförelsen har skett på 
en enhetlig grundval, är avgiften oskälig. Upphovsrättsorganisationen missbrukar 
sin dominerande ställning om den inte kan försvara en sådan prisskillnad genom 
att stödja sig på objektiva och relevanta olikheter mellan förvaltningen av 
upphovsrätter i den berörda medlemsstaten och i övriga medlemsstater.  
 
Fallen har kommenterats av de italienska rättsvetenskapsmännen. De noterar att 
EG-domstolen inte godtog SACEMs flera argument för högre avgifter. Det tyder 
enligt författarna på att det ställs höga beviskrav på upphovsrättsorganisationer 
med avseende på deras prissättningspolitik80. Samma slutsats har dragits  i svensk 
doktrin om SAMI-fallet.  
 
De italienska rättsvetenskapsmännen kommer också fram till att SACEM- målen 
inte tydliggör i) hur stora prisskillnaderna ska vara och inte vara och ii) bland 
vilka medlemsstater sådana avgiftsjämförelser ska göras81. Vad händer om 
ifrågasatta avgifter överstiger avgifter i de flesta medlemsstater men ligger i linje 
med de avgifter som tas ut i några få medlemsstater?82  

                                                           
79 Mål 395/87 Tournier mot SACEM (1989), Mål 110/88, 241/88 & 242/88 Lucazeau mot SACEM 
(1989) 
80 Allendesalazar & Vallina, Collecting Societies: The Usual Suspects, European Competition 
Law Annual, 2005,  s.380-382 
81 a.a., s.376 
82a.a., s.377 
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Fullständig säkerhet kring avgifternas skälighet kan endast uppnås om 
upphovsrättsorganisationen tillämpar den i EU lägsta avgiftsnivån menar 
författarna83.  
 
SACEM-målen ger inte vägledning i de flesta fall där avgifter för licenstagare inte 
är många gånger högre än dem i alla medlemsstater. Rekvisiten ”betydligt högre” 
och  ” övriga medlemsländer” är alltså dubiösa i ljuset av SACEM-målen för 
framtida fall. Priset är oskäligt om det inte står i proportion till produktens 
ekonomiska värde enligt EG-domstolens tidigare praxis84. Förutom 
avgiftsjämförelser i olika medlemsländer föreslår italiensk doktrin därför en 
kombination av mätningsmetoder avseende ekonomiskt värde av 
upphovsrättskyddat verk däribland musik.  Hänsyn bör tas till i) vikt av musik för 
verksamhet, ii) avgifternas proportion i förhållande till avgifter för andra 
lönsamhetsfrämjande faktorer inom näringsverksamheten såsom inköpspriser på 
alkohol, löner till anställda iii) ersättningsnivåer för upphovsrättskyddat verk i 
medlemsstaten ifråga. Dessa moment ingår i mätning av tjänstens ekonomiska 
värde. Avgifter för musiknyttjande i olika medlemsländer kan vara svårt att 
fastställa och de kan variera från tid till annan85.  
 
Den föreslagna mätningsmetoden är i linje med den rättsregel enligt EG-
domstolens tidigare rättspraxis, som säger att ”priset är oskäligt om det inte står i 
proportion till produktens ekonomiska värde”86.   
 
Kent Muldin uppmanar att hålla upphovsrätten avskild från traditionella varor och 
tjänster och inte tillämpa i konkurrensrättsliga hänseenden samma 
bedömningsgrunder som man gör när det gäller bilar och bananer87. 
Upphovsrättskyddade verk skapas under andra förutsättningar än bilar och 
bananer.  
 
En mätningsmetod som endast bygger på en avgiftsjämförelse i olika 
medlemsländer visar att skäligheten i upphovsrättsorganisationens tariffer beror 
på andra upphovsrättsorganisationer än organisationen ifråga88. Fastställande av 
musiks ekonomiska värde utifrån de italienska rättsvetenskapsmännens 
bedömningsgrunder leder enligt min åsikt till en eftersträvansvärd balans mellan 
konkurrensrätten och upphovsrätten.  

                                                           
83 Allendesalazar & Vallina, Collecting Societies: The Usual Suspects, European Competition 
Law Annual, 2005,  s. 378 
84  a.a.,s. 383 
85 a. a. s.383-384  
86 Mål 27/76 United Brands mot Kommissionen (1978) 
87 Muldin, Förhållandet mellan upphovsrätt och konkurrensrätt, NIR, 2001, s.545 
88 Allendesalazar & Vallina, Collecting Societies: The Usual Suspects, European Competition 
Law Annual, 2005,  s. 378 
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Jämförelser av villkor för upphovsrättskydd i olika medlemsländer behöver 
emellertid inte leda till att det lägsta priset tar över. I Basset mot SACEM89 
konstateras det att om nationell lagstiftning förutsätter tilläggsavgift för 
mångfaldigande, är denna avgift legitim även om den saknas i andra 
medlemsländer. Olika rättsvetenskapsmän tar fasta på olika moment i EG-
domstolens resonemang som ett skäl till utgången ifråga. EG-domstolens 
språkbruk tyder på att den ifrågasatta åtgärden är en följd av den nationella 
lagstiftningen och inte av den enskildes, dvs. upphovsrättsorganisationens 
konstruerade politik90. Detta i sin tur kan spela in då EG-domstolen avgör 
huruvida en upphovsrättsorganisation missbrukat sin dominerande ställning eller 
inte. I detta avseende kan man dra paralleller mellan detta fall och BONUS- fallet 
där BONUS vägran om medlemskap hade sin grund i den nationella 
lagstiftningen, nämligen det lagstadgade avtalslicenssystemet som förutsatte 
huvudorganisationer som avtalspartner med licenstagare.  
 
Doktrin91 undersöker närmare EG-domstolens analys av denna tilläggsavgift för 
mångfaldigande. EG-domstolen konstaterar att denna tilläggsavgift för 
mångfaldigande beräknas som en procentsats av diskoteks intäkter och utgör 
därmed en del av ersättningen för offentligt framförande. Den totala ersättningen 
behöver inte vara högre än i andra medlemsländer bara därför att avgift för 
mångfaldigande tas ut92. Som missbruk av dominerande ställning ses inte 
uttagande av avgifter som upphovsmän är berättigade till enligt nationell 
lagstiftning. Det som kan komma ifråga som missbruk av dominerande ställning 
är storlek på dessa ersättningar var för sig eller tagna tillsammans enligt EG-
domstolen.  

 

I ett annat fall SACEM mot Greenwich93 anklagas SACEM för missbruk av 
dominerande ställning efter att ha framställt ersättningskrav mot Greenwich som 
använt två kompositörers upphovsrättskyddade musik i sina filmer. Bakgrunden 
till konflikten är ett avtal mellan Greenwich och Labrador som även är en medlem 
i SACEM och som publicerar de aktuella kompositörernas musik.  Enligt avtalet 
mellan Greenwich och Labrador ska Labrador återbetala den ersättning till 
Greenwich som SACEM kan få ut av Greenwich. Greenwich hävdade att SACEM 

                                                           
89 Mål 402/85 Basset mot SACEM (1987) 
90 Henning, Services and Free Movement in EU Law, 2002, s.216 
91 Keeling, Intellectual Property Rights in EU Law: free movement and competition law, 2003, 
s.73, s.279 
      Stothers, Parallel trade in Europe: intellectual property, competition and regulatory law, 2007, 
s. 129 
 
92 Groves, Sourcebook on Intellectual Property Law, 1997, s.86 
93 Mål 22/79 Greenwich mot SACEM & Labrador (1979) 
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missbrukade sin dominerande ställning genom att kräva ersättning trots det 
ingångna avtalet mellan Greenwich och SACEMs medlem, Labrador. SACEM 
bestred påståendet med åberopande av att aktuell upphovsrättskyddad musik 
framförts utanför gemenskapen och att Artikel 82 inte omfattar det dominerande 
företagets aktiviteter utanför gemenskapsområdet. EG-domstolen fastslog att det 
är nödvändigt att beakta återverkningar på konkurrensstrukturen inom 
gemenskapen. Av denna anledning ska man inte göra åtskillnad mellan produktion 
som är avsedd för export och produktion för inhemskt bruk. Det dominerande 
företagets position inom en väsentlig del av gemenskapen leder till att dess 
aktiviteter utanför gemenskapsområdet inte ska ses var för sig utan i ljuset av 
företagets hela verksamhet. Detta domslut gav uttryck för en rättsregel som 
fastslagits i Commercial Solvents94 och som också återkommer i GVL- fallet. 
Samhandelsrekvisitet ifrågasätts således både i GVL- och Greenwich-fallen.  
 
Den sammantagna bedömningen av alla rättsfall om upphovsrättsorganisationer 
visar att endast samhandels- och missbruksrekvisitet ställs på sin spets i dessa fall. 
Djupgående analyser av relevant produktmarknad, utbytbarhet på efterfråge- och 
utbudssidan och därmed upphovsrättsorganisationers dominerande ställning 
aktualiseras nästan aldrig i målen om upphovsrättsorganisationer95. Deras 
relevanta marknad och deras dominerande ställning är givna och självklara från 
början. Denna omständighet gör det lättare att ingripa mot deras agerande än mot 
industriella företags åtgärder. I fråga om industriella företag måste man först 
kartlägga en relevant marknad och sedan visa företags faktiska dominerande 
ställning på den marknaden innan man tittar på själva frågan om missbruk av 
dominerande ställning. Upphovsrättssällskaps större utsatthet från en 
konkurrensrättslig synpunkt bör signalera om behov av konsekvent 
prissättningspolitik och konsekventa medlemskapsvillkor från deras sida.  
 

 
        
 
 
 
                                                           

94 Förenade målen 6/73 och 7/73 Instituto Chemioterapico Italiano och Commersial Solvents 
Corporation mot Kommissionen (1974) 

                  95 I detta avseende utgör GVL-målet ett undantag där GVL ifrågasatte Kommissionens bedömning 
av den relevanta produktmarknaden på vilken GVL ansågs ha dominerande ställning. 
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       7 Sammanfattande slutsatser  
 
 
 
 
 
Rättspraxis visar att 19§ Konkurrenslagen och Artikel 82 EG-fördraget används 
av upphovsmän och licenstagare i syfte att angripa upphovsrättsorganisationers 
aktiviteter. EG-domstolens och de nationella domstolarnas avgöranden visar också 
att upphovsrättsorganisationers missbruk av dominerande ställning kan bestå i 
flera aktiviteter, nämligen  
a)vägran om medlemskap p.g.a. nationalitet 
b)påtvingande av oskäliga medlemsvillkor som inte är nödvändiga för uppfyllande 
av organisationens samhälleliga mål 
c)differentierade prissättningar gentemot konkurrerande licenstagare utan 
detaljerade kostnadsmotiveringar eller andra objektivt godtagbara skäl 
d)överprissättning med priser i andra medlemsländer som ett underlag för 
jämförelser. 
 
Det som inte utgjort missbruk  av dominerande ställning är 
a)vägran om medlemskap och b ) uttagande av avgifter då de båda aktiviteterna 
har sitt uttryckliga stöd i den nationella immaterialrättsliga lagstiftningen. Alla 
klagomål gentemot upphovsrättsorganisationer har sin grund i olikbehandlingar. 
Majoriteten av dessa rättsfall handlar om upphovsrättsorganisationers 
ersättningsmodeller. Det ställs höga beviskrav på upphovsrättsorganisationer i 
frågan om deras prissättningspolitik där konkreta belopp ej regleras i någon 
lagstiftning utan det står fritt för upphovsrättsorganisationer att bestämma sådana 
ersättningsnivåer.  
 
Upphovsrättsorganisationer kan ej bortse ifrån avgiftsnivåer i andra 
medlemsländer. Differentierade priser såväl gentemot konkurrerande licenstagare 
som i jämförelse med priser i andra medlemsländer ska motiveras. Abstrakta 
generella motiveringar godtas ej. Höga driftsomkostnader kan ej rättfärdiga 
ersättningsbelopp om upphovsrättsorganisationer i andra medlemsländer lyckas 
hålla sina administrationskostnader nere.  
 
Det görs gällande i EG-domstolens tidigare praxis och doktrin  att priset ska stå i 
proportion till produktens ekonomiska värde. Domstolarna på nationell eller EG-
nivå har hittills inte kommit med någon annan mätningsmetod med avseende på 
musikaliska och litterära verks ekonomiska värde än jämförelsen av avgifter på en 
enhetlig grundval i olika medlemsländer.  
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Doktrin och Kommissionen föreslår dock ytterligare mätningsmetoder som kan 
vara till hjälp vid fastställande av upphovsrättskyddade verks ekonomiska värde. 
Vid avsaknad av utredning om traditionella produktionskostnader undersöker man 
istället betydelse av upphovsrättskyddade verk för verksamhetens lönsamhet samt 
samband mellan dessa verk och andra faktorer som bidrar till verksamhetens 
intäkter.  
 
Upphovsrättsorganisationers ifrågasatta aktiviteter  utanför gemenskapen kan inte 
ses isolerade utan i ljuset av organisationens hela verksamhet med anledning av 
dess dominerande ställning på en väsentlig del av den gemensamma marknaden. 
En medlemsstats territorium utgör en sådan väsentlig del av den gemensamma 
marknaden. Aktiviteter utanför gemenskapsområdet kan ha skadliga 
återverkningar på konkurrensstrukturen på den gemensamma marknaden. 
 
Praxis visar också att upphovsrättsorganisationer uppfattas av EG-domstolen som 
samhällsinstitutioner. De är därför till för medlemmar och konsumenter snarare än 
tvärtom. Detta innebär att dessa aktörers intressen ska beaktas i  högsta grad vid 
fastställande av medlemsvillkor, priser mm. Substans, snarare än form eller 
organisationsstruktur angrips eftersom det ofta saknas uttryckligt lagstöd för 
avgiftsstorlekar, beräkningsgrunder mm . Vid avsaknad av EU-upphovsrätt , har 
legitimitet av upphovsrättsorganisationers aktiviteter prövats mot EG-fördraget 
och nationell immaterialrättslig lagstiftning. Syftet med de tillämpliga lagarna 
undersöks närmare av domstolarna. Skillnader och säregna drag i nationella 
lagstiftningar godtas så länge de överensstämmer med allmänna EG-rättsliga 
principer där proportionalitetsprincip och likabehandlingsprincip särskilt slagit 
igenom. EG-domstolens tidigare praxis har hittills konsekvent använts med 
avseende på upphovsrättsorganisationers påstådda missbruk av dominerande 
ställning. 
 
Så länge det finns uttryckligt stöd i lag eller praxis för 
upphovsrättsorganisationers aktiviteter, kan de räkna med att de inte missbrukar 
sin dominerande ställning. I de flesta fall finns inget stöd som exempelvis reglerar 
ersättningsnivåer. Upphovsrättsorganisationer ska vara beredda att på ett ganska 
detaljerat sätt motivera differentierade priser gentemot konkurrerande licenstagare 
eller priser som visar sig vara högre än i andra medlemsländer. Koll på priser i 
andra medlemsländer , betydelse av upphovsrättskyddade verk för licenstagares 
intäkter, samspel mellan upphovsrättskyddade verk och andra för licenstagare 
intäktsgenererande faktorer , proportionalitet  mellan ersättningsnivåer för 
upphovsrättskyddade verk och kostnader för andra lönsamhetsfrämjande faktorer  
är några viktiga aspekter att beakta vid prissättning i förhållande till licenstagare.  
 
 

 37



Summary
 
 
 
 
 
The overall purpose of my thesis is to study a relationship between Intellectual 
Property Law and Competition Law at the national and EU level. The more 
specific thesis problem is following: Where does European Court of Justice and 
the Swedish Supreme Court draw the line when it comes to collecting societies’ 
allowed use and abuse of dominant position? 
 
I have studied all court judgements where collecting societies have been accused 
of abuse of dominant position according to art. 82 EEC Treaty or 19§ the Swedish 
Competition Law. Doctrines and comments of legal scientists have been 
integrated in the analysis of these legal cases. 
 
Activities by collecting societies can constitute abuse of dominant position in 
following cases. 
 
- collecting societies’ refusal to grant membership on the basis of authors’ 
nationality
- membership conditions that are disproportionate in regard to collecting societies’ 
social objectives
- differential license fees towards competing licence holders without detailed cost 
reports or other objective reasons. 
-overcharged licence fees in comparisons with licence fees in other member states 
 
What didn’t constitute abuse of dominant position was membership refusal and 
charging of reproduction fees when explicit legal support could be found in 
national legislation.  
 
The vast majority of these cases are about collecting societies’ pricing policies 
towards licensees. Since sizes and estimation grounds of licence fees are not 
regulated in any legislation, collecting societies have a heavy burden of proof in 
connection with allegations about their unfair pricing. Fee levels in other member 
states and rather detailed statements of motives in connection with different tariffs 
applied towards competing licensees have to be considered by collecting societies 
in the light of juridical cases.  
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In the meantime, high administration costs and generally abstract statements of 
reasons are not sufficient motives for justifying collecting societies’ overcharges 
and differential licence fees applied towards equivalent licence holders.   
Products’ price should correspond with products’ economical value. The 
assessment of copyright products’ economical value on the basis of fees in other 
member states has been the only method extracted by European Court of Justice 
so far. The European Commission and doctrines suggest additional assessments 
methods that are based upon following aspects:  
-the importance of musical and literary works  as a profit-generating factor for 
different business branches 
 
-the proportion of licence fees to expenses on other profit-generating 
products/services for businesses 
 
Collecting societies are seen as social institutions by European Court of Justice. 
Therefore interests of all market players should be taken into account when   
collecting societies decide upon membership conditions and licence fees.  
 
When explicit legal support for collecting societies’ activities is absent, the 
legitimacy of their action is primarily examined with attention paid to purposes 
behind the EEC Treaty and national copyright legislation. Differences and 
peculiarities in national copyright laws are acceptable as long as they don’t 
contradict fundamental principles of the Community Law. Some of the most 
important principles are proportionality principle and principle of equal treatment.  
 
Whereas there is no explicit law in support of collecting societies’ action, 
collecting societies may be obliged to justify their action, especially 
disproportionate membership terms, overcharges as compared to fees in other 
member states and differential pricing towards competing licence holders by 
bringing forward objective reasons in a rather detailed manner.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 39



Referensförteckning 
 
 
Offentligt tryck 
 
Meddelande från Kommissionen ”Förvaltning av upphovsrätt och närstående 
rättigheter på den inre marknaden” KOM (2004) 261, Bryssel, 2004.04.16 
(hämtad 2007.11.27 från http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/site/sv/com/2004/com2004_0261sv01.pdf ) 
 
 Prop. 1960:17 Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 
 
Prop. 1992/93:56 Ny konkurrenslagstiftning 
 
Prop. 1992/93:214 Lag (1993:1007) om ändring i lagen (1960:729) om 
upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 
 
 
 
Litteratur 
 
Allendesalazar Rafael & Vallina Roberto (2005) ”Collecting societies: The Usual 
Suspects”, s. 371-398 , Ehlermann Claus-Dieter & Atanasiu Isabela (red) 
European Competition Law Annual 2005: the interaction between Competition 
Law and Intellectual Property Law, Oxford 
 
Bernitz Ulf (2004) ”Upphovsrättsorganisationernas rörelsefrihet och ansvar som 
monopolister: En annan syn på Hotell du Nord avgörandet i svenska HD”, sid. 
369-371, Nordell Per Jonas (red) Nordiskt Immateriellt Rättsskydd, häfte 4, 
årgång 73, Stockholm 

 

-------------- (2007) Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, tionde upplagan, 
Visby 
 
Eklöf Dan (1998) ”Kommentarer till STIM fallet MD 1998:5” s.351-360, Nordell 
Per Jonas (red) Nordiskt Immateriellt Rättsskydd, häfte 2, årgång 67, Stockholm 
 
------------ (1999) ”Kommentarer till BONUS fallet MD 1999:13”, s. 604-613, 
Nordell Per Jonas (Red) Nordiskt Immateriellt Rättsskydd, häfte 3, årgång 68, 
Stockholm 

 40

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/sv/com/2004/com2004_0261sv01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/sv/com/2004/com2004_0261sv01.pdf


 
Eklöf Dan (2004) Upphovsrätt i konkurrens: särskilt om tvångslicensiering, 
Stockholm 

 

Groves Peter (1997) Sourcebook on Intellectual Property Law, London 
 
Henning Roth Wulf (2002) Services and Free Movement in EU Law, Oxford 
 
Henriksson Lars (2003/04) ”Skälig ersättning- nya bevisbörderegler och 
beräkningsgrunder? ”  s. 612-620, särtryck ur Juridisk Tidskrift (hämtad 
2007.11.27 från http://www.hhs.se/NR/rdonlyres/D277C318-ACFF-4A1E-BDF5-
4CAACE8B52AB/0/SkaeligErsaettning_LHenriksson.pdf ) 
 
Karnell Gunnar (2001) ”Kollektiv upphovsrättsförvaltning för Europa?- Deloitte – 
rapporten” s 48-59, Nordell Per Jonas (red) Nordiskt Immateriellt  Rättsskydd:  
festskrift till Ulf Bernitz, Stockholm  
 
--------------------- (2004) ”Skälig tariff - oskälig rabatt? Kommentar till HDs dom 
NJA 2003 s. 465”, s. 189-191, Nordell Per Jonas (red) Nordiskt Immateriellt  
Rättsskydd, häfte 2, årgång 73, Stockholm 
 
Keeling David (2003) Intellectual Property Rights in EU Law: free movement and 
competition law, volym I, Oxford 
 
Muldin Kent (2001 )”Förhållandet mellan upphovsrätt och konkurrensrätt”, s.542-
559, Nordell Per Jonas (red) Nordiskt Immateriellt Rättsskydd, häfte 4, årgång 70, 
Stockholm 
 
Olsson Henry (1992) ”Kollektiv förvaltning av upphovsrättigheter” s.601-604, 
Nordell Per Jonas (red) Nordiskt Immateriellt Rättsskydd, häfte 4, Stockholm 
 
 
Stothers Christopher (2007) Parallel trade in Europé: intellectual property, 
competition and regulatory law, Oxford 
 
 
Wetter Carl (2004) Konkurrensrätt - en handbok, tredje upplagan, Stockholm 
 
 
Rättspraxis 
 

 41

http://www.hhs.se/NR/rdonlyres/D277C318-ACFF-4A1E-BDF5-4CAACE8B52AB/0/SkaeligErsaettning_LHenriksson.pdf
http://www.hhs.se/NR/rdonlyres/D277C318-ACFF-4A1E-BDF5-4CAACE8B52AB/0/SkaeligErsaettning_LHenriksson.pdf


MD 1998:5 (TV3 mot STIM) 

MD 1999:13 (SK & FFF mot BONUS) 

NJA 2003 s.465 (SAMI mot Hotell Du Nord) 
 
EG-domstolen  
 
Mål  
127/73 BRT mot SABAM (1974) 
6/73 och 7/73 Instituto Chemioterapico Italiano och Commersial Solvents 
Corporation mot Kommissionen (1974) 
27/76 United Brands mot Kommissionen (1978) 
22/79 Greenwich mot SACEM & Labrador (1979) 
7/82 GVL mot Kommissionen (1983) 
402/85 Basset mot SACEM (1987) 
395/87 Tournier mot SACEM (1989) 
110/88, 241/88 & 242/88 Lucazeau mot SACEM (1989) 
 T-201/04 Microsoft mot Kommissionen (2007) 
 
 
Övriga källor 
 
List of parties to international copyright treaties, hämtad 2007.11.27 från 
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_party_to_the_Berne_Convention
 
Marknadsdomstolens begäran om förhandsavgörande från EG-domstolen Kanal 5 
och TV4 mot STIM, Dnr A 2/05, Aktbil.235, 2007.02.02 
 
Soft Law-en artikel i Wikipedia, hämtad 2007.11.27 från  
http://en.wikipedia.org/wiki/Soft_law  
 
Svenska Oberoende Musikproducenter, Upphovsrätt - en kort guide, hämtad 
2007.11.27 från www.som.se/65.aspx  

 

Yttrande från Europeiska Gemenskapernas Kommission C 52/07 
----------------Förenade Kungariket C 52/07   
----------------Polen C 52/07 
 
 
 
 
 

 42

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_party_to_the_Berne_Convention
http://en.wikipedia.org/wiki/Soft_law
http://www.som.se/65.aspx

	 
	                                                                                           
	Handledare:  Boel Flodgren          Författare: Anna      Simonova 
	Sammanfattning
	Abstract
	Innehållsförteckning
	6 Upphovsrättsorganisationers påstådda missbruk av dominerande ställning                  24               
	7 Sammanfattande slutsatser                                                                                             36



	SHR     Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare
	       1 Inledning
	       
	   
	  
	 
	       3 Upphovsrätt på nationell nivå 
	       och EG-nivå

	Referensförteckning
	Litteratur
	Övriga källor

