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Sammanfattning
Framföranderätten är en av upphovsmannens tre uteslutande rättigheter att
göra verket tillgängligt för allmänheten, vilket i sin tur jämte mångfaldigan-
derätten utgör dennes ekonomiska rättigheter. Offentliga framföranden kan
vara antingen direkta eller indirekta, exempelvis en konsert respektive en
radiosändning.

Modern teknik har skapat nya förutsättningar för bruk av skyddade verk, och
för att bibehålla en förtjänstfull upphovsrätt krävs att denna anpassas till
samhällets förändring. Detta var det huvudsakliga incitamentet till såväl
Auktorrättskommitténs arbete med upphovsrättslagen på 1950-talet, som
idag när InfoSoc-direktivet (Europaparlamentets och rådets direktiv
2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter på
upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället) skall
implementeras i samtliga medlemsstater. Direktivet kräver bland annat att
skydd ges för överföringar av verk, inklusive när dessa ”görs tillgängliga för
allmänheten på ett sätt att enskilda kan få tillgång till dessa verk från en
plats och vid en tidpunkt de själva väljer.” Med siktet inställt på Internet-
publiceringar och liknande syftar direktivet, liksom de senaste årens
nordiska praxis, till att skydda upphovsmän med hjälp av en utvidgning av
framföranderätten. Utöver överföringsrätten har det flitigt diskuterats huru-
vida även framföranderätten – på visningsrättens ”bekostnad” – bör tilläm-
pas för att definiera vad som kallats ”bildskärmens rättsliga natur”, med
vilket avses hur den bild som uppstår på en TV- eller datorskärm ur ett
upphovsrättsligt perspektiv skall bedömas.

Appliceras Auktorrättskommitténs tankar på det pågående implementerings-
arbetet framträder framföranderätten som ett bra instrument, såväl för att
reglera överföringar som skärmbildens rättsliga natur. Implementeringen har
redan genomförts i Danmark, där denna önskvärda begreppshantering valdes
medelst uttryckliga exemplifieringar av offentligt framförande. För att
möjliggöra en framtida effektiv påverkan på den numera gemenskapsrätts-
liga upphovsrätten bör de nordiska länderna i möjligaste mån välja
samstämmiga implementeringsförfaranden.
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Förkortningar
AK Auktorrättskommittén
BK Bernkonventionen för skydd av litterära och 

konstnärliga verk (1886)
DMCA Digital Millennium Copyright Act
DNS Domain Name System (Domännamnssystemet)
DR Danmarks Radio
DURL Ophavsretsloven (Danmark)
EES Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
EIPR European Intellectual Property Review
FURL Upphovsrättslagen (Finland)
GATT General Agreement on Tariffs and Trade
H Højesteret (Danmark)
HD Högsta domstolen
HovR Hovrätt
IFPI International Federation of the Phonographic

Industry
InfoSoc-direktivet Europaparlamentets och rådets direktiv

2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonise-
ring av vissa aspekter på upphovsrätt och
närstående rättigheter i informationssamhället

ISP Internet Service Provider
KKD Norska Kultur- og kirkedepartementet
KODA Komponistrettigheder i Danmark 
NIC Newly Industrializing Countries
NIR Nordiskt Immateriellt Rättsskydd, Stockholm
NJA Nytt Juridiskt Arkiv, avd. I, Högsta domstolens 

domar
NJA II Nytt Juridiskt Arkiv, avd. II, Propositioner
NOU Norges offentlig utredninger
NURL Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (Norge)
Ot.prp Odelstingsproposisjon (Norge)
PRO Performance Rights Organization
RP Regeringens Proposition (Finland)
RSk Riksdagens skrivelse (Finland)
Rt Norsk Retstidende (Domsamling)
SAOB Svenska Akademiens Ordbok
SOU Statens Offentliga Utredningar
STIM Sveriges Tonsättares Internationella Musikbyrå
TfR Tidsskrift for Rettsvitenskap
TR Tingsrätt
TRIPs Trade Related Aspects of Intellectual Property

Rights including Trade in Counterfeit Goods
UU Upphovsrättsutredningen
UfR Ugeskrift for Retsvæsen, Köpenhamn
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URL Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och 
konstnärliga verk

V Vestre landsret (Danmark)
WIPO World Intellectual Property Organization/ 

Världsorganisationen för den intellektuella 
äganderätten

WCT WIPO Copyright Treaty
WPPT WIPO Performances and Phonogram Treaty
WTO World Trade Organization
Ø Østre landsret (Danmark)
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1 Inledning

1.1 Ämnespresentation

Gränslöshet är ett för samtiden välkänt begrepp, och om något rättsområde
verkligen är gränslöst, så är det den upphovsrättsliga framföranderättens.
Såväl satellit-, kabel- och bredbandsteknik som människors ökade rörlighet
har medfört att upphovsrättsligt material på ett ögonblick transporteras över
kontinenter utan att hindras av gränser. För att möta denna utveckling har
under hela 1900-talet – med uteslutande lyckade resultat – ansträngningar
gjorts för att medelst mellanstatliga konventioner möjliggöra en globalise-
ring av upphovsrätten.1 

Utöver de båda modeorden gränslöshet och globalisering talas ofta om
informationssamhället. Med detta åsyftas bland annat ett samhälle där
mycken information överförs. Texter, ljud, fasta och rörliga bilder – allt
projiceras på oss dagligen, och en stor del av denna information är på något
sätt upphovsrättsligt skyddad. Frekvent uppmärksammas frågor som berör
hur olika aktörer – användare, förmedlare, omvandlare och bearbetare – i
förhållande till upphovsmannen äger rätt att handskas med dennes informa-
tionsmaterial. Förvisso har under de senaste årtiondena tillkommit en del
nya verkstyper; de tidigare från upphovsrätten fristående fotografierna,
databaser, och datorprogram som kommit att utgöra en form av litterära
verk. De stora tekniska nyheterna ligger likväl i förmedlingsformerna och
dess utbredning; samma kommunikationstekniker används såväl inom
företagsvärlden som i de privata hushållen.2 

Teknikutveckling är naturligtvis inte något nytt; gång på gång har det talats
om att traditionell upphovsrätt blivit inaktuell och oförmögen att lösa
uppkomna marknadsproblem, vilket även tycks vara fallet i dagsläget. Ny
teknik kräver emellertid inte nödvändigtvis nya lagar. Förvisso måste
lagstiftningen och rättsväsendet anpassas till den verklighet som råder, men
det finns givetvis mer än ett sätt att åstadkomma detta. Det traditionella
upphovsrättsliga konceptet, med de förändringar detta tvingats till sedan
tillkomsten 1960, torde även i framtiden vara ett fullt tillräckligt rättsskydd
som på ett adekvat sätt balanserar olika intressen, så länge de anpassningar
som efter hand ter sig nödvändiga görs.3

                                                
1 Denna strävan ligger i huvudsak till grund för InfoSoc-direktivet, uttryckt i KOM(96) 568,
s. 7.
2 Still, 2003, s. 45. Här redogörs även för hur upphovsrätten expanderat beträffande gruppen
av rättsinnehavare, skyddens tidsmässiga omfattning, nya skyddade nyttjanden samt
begränsningen av inskränkningar i skydden.
3 Denna åsikt delas av Rosén, Digitaltekniken, s. 267.
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Med Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk som
grund har världssamfundet genom WIPO utarbetat de internationella
konventionerna WCT och WPPT i ovanstående syfte. De regionala
samarbetsorganen inom EU har, i syfte att uppnå harmoniserade nationella
lagar i medlemsländerna, utarbetat ett direktiv om harmonisering av vissa
aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället
(2001/29/EG), fortsättningsvis benämnt InfoSoc-direktivet. Detta direktiv
skall nu implementeras i samtliga medlemsländer, vilket i skrivande stund –
trots att implementeringstiden sedan några månader gått ut – endast skett i
tre länder: Danmark, Grekland och Italien.4

InfoSoc-direktivet berör ett flertal upphovsrättsliga områden, men det som
närmare skall studeras är det som i direktivet benämns överföringsrätten,
något som traditionellt i Sverige inrymts under den i 2 § URL skyddade
tillgängliggöranderätten. Denna består i sin tur av tre sorters rättigheter:
spridning, visning samt offentligt framförande. I fokus ställs den sistnämnda
– framföranderätten – eftersom denna har visats utgöra en tilltagande
skyddsform vid digitala överföringar av verk.

1.2 Syfte och frågeställningar

Syftet med denna redogörelse är dels att belysa framföranderätten och dess
närliggande områdens utveckling de senaste femtio åren, dels att undersöka
vad InfoSoc-direktivet i praktiken innebär för Sverige, och nå fram till en
diskussion om hur begreppen i 2 § URL vid implementeringen lämpligen
bör behandlas. Vidare diskuteras hur förändringarna bör göras – eller i
vilken mån förändringar över huvud taget bör göras.

En angelägen frågeställning är huruvida den teknikneutralitet, på vilken
1960 års upphovsrättslag vilar, har visat sig äga relevans efter de stora
förändringar som informationssamhället har medfört. Finns det en risk med
att nu frångå denna generella och teknikoberoende lagstiftningsteknik, eller
är den något eftersträvansvärt eller kanske rentav nödvändigt?

Vilka förändringar – om några – innebär egentligen InfoSoc-direktivet?
Hotas den svenska upphovsrättsmodellen, till exempel avseende de inom
området utbredda avtalslicenserna?

Beträffande begreppsanvändningen betonas lagens förståelighet kontra
tillämplighet och töjbarhet. Vilken roll har legalitetsprincipen i detta
sammanhang?

Hur pass viktigt är det att de nordiska länderna – med näst intill identiska
upphovsrättslagar som grund – väljer samma implementeringsmodell? Har

                                                
4 För en uppdaterad, detaljerad lista över hur långt implementeringsprocessen nått i de olika
medlemsländerna, se http://wiki.ael.be/index.php/EUCD-Status.
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det nordiska samarbetet spelat ut sin roll i och med medlemskapen i EU och
EES, eller har dess betydelse rent av ökat i kampen för inflytande i den
europeiska utvecklingen av upphovsrätten?

1.3 Avgränsningar

Utöver frågan om överföringar av verk innehåller InfoSoc-direktivet två
nyheter för de nordiska upphovsrättslagarna. Dels begreppet ”skälig ersätt-
ning”5, dels skyddet för tekniska skyddsåtgärder. Skälig ersättning uteläm-
nas fullständigt, och förutom några rader i kapitel 4.3.1.4 lämnas även
skyddsåtgärderna utan avseende i detta arbete, eftersom beröringspunkterna
till framföranderätten är få. Motsatsvis kommer en översiktlig bild ges av
upphovsmannens rätt till exemplarframställning, spridning och visning då
dessa begrepps innebörd är av vikt när framföranderätten utkristalliseras.
Dessa rättigheter utgör upphovsmannens ekonomiska rättigheter, till skillnad
från de ideella, ”droit moral”, som helt utelämnas i denna framställning.

Komparativa studier begränsas till de nordiska länderna, främst Danmark
och Norge, vars doktrin, praxis och förarbeten vanligtvis har stor betydelse
även i Sverige. Utöver detta ges en kort beskrivning av USA:s motsvarighet
till InfoSoc-direktivet; den mycket omtalade Digital Millennium Copyright
Act (DMCA), och jämförelser med denna rättsakt görs.

I genomgången av belysande praxis bortses från domstolarnas bedömning av
eventuella ersättningars storlek. Detta är en praktiskt viktig fråga, som för
rättighetshavarnas intresseorganisationer varit central i samtliga processer.
Trots detta faller den emellertid utanför den begreppsdefinition av framfö-
randerätten som här behandlas.

1.4 Material och metod

Vid genomförandet av denna undersökning har jag använt mig av sedvanlig
rättsvetenskaplig metod. Till grund ligger Auktorrättskommitténs och
Upphovsrättsutredningens gedigna arbeten publicerade 1956 respektive
1985. Det rådande och framtida rättsläget undersökes främst genom en
analys av senare rättspraxis och åsikter framförda i doktrin, samt det redan
påbörjade lagstiftningsarbetet inför implementering av InfoSoc-direktivet. I
nästintill lika stor utsträckning som svenskt material använder jag mig av
såväl förarbeten som doktrin från övriga Norden. Under arbetets gång har

                                                
5 Termen syftar till att upphovsmän skall få ersättning för sådana utnyttjanden varom det
stadgas i artikel 5.2 a, b och e. Vad som avses med detta anges i direktivets beaktandesatser
10 samt 35–39. De engelska lydelserna ”appropriate reward” och ”compensate them
adequately”, som båda översätts till rimlig kompensation, måste anses vara en svagare form
av berättigande för upphovsmännen än de mer välbekanta uttrycken equitable remuneration
och dess svenska lydelse skäligt vederlag. För en översikt, se till exempel Rosén, Informa-
tionssamhället, s. 597 f.
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mycket hänt: Danmark har lagt fram en proposition som antagits, med
följden att InfoSoc-direktivet redan har implementerats. Den finska reger-
ingen har likaledes lagt fram en proposition, men denna avvisades i sin
helhet av parlamentet. I Norge har regeringen nått så långt att ett betänkande
i skrivande stund är ute på remiss. Det svenska förslaget väntas under våren
2003, och även om detta sakförhållande naturligtvis gör det lättare att bilda
sig en uppfattning om hur framtiden kommer att se ut, bidrar det tillsam-
mans med det övriga nordiska arbetets fortskridande i viss mån till att skapa
en osäkerhet om denna framställnings aktualitet.

1.5 Disposition och terminologi

En stor del av detta arbete kretsar kring att definiera och urskilja gränsdrag-
ningar mellan begreppen spridning, visning och offentligt framförande. Det
är inte helt ovanligt – även inom relevant doktrin eller till och med förarbe-
ten – att dessa begrepp felaktigt används i syfte att beskriva ett icke juridiskt
händelseförlopp, exempelvis genom att tala om ”en visning av ett verk på en
bildskärm” utan att man för den delen avser att påpeka att detta i sig utgör
en visning i upphovsrättslig mening. Genom användandet av upphovsrätts-
ligt neutrala ord i detta sammanhang kan feltolkningar undvikas, dock på
bekostnad av att språkbruket i vissa fall kan te sig något ansträngt. Extra
tydlighet skänkes läsaren genom att begrepp i löpande text kursiveras.

Ett centralt begrepp som kräver en förklaring är vad jag – med lån från
dansk terminologi – väljer att kalla tillrådighetsställa, med vilket avses att
göra verk tillgängliga på begäran, eller som det ibland även omnämns ”att
göra verk tillgängligt på ett sådant sätt att enskilda kan få tillgång till dem
från en plats och vid en tidpunkt som de själva väljer.”

Orden rådig och rådighet tros härstamma från danskan och ges av Svenska
Akademien förklaringen 

(fysisk, faktisk) möjlighet att disponera eller förfoga över något; […]
även oegentligt eller bildligt, i fråga om tillgång till något mer eller
mindre abstrakt; särskilt i sådana uttryck som någon har något till sin
rådighet eller något står till någons rådighet; […] eller (i synnerhet
juridiskt) har något i sin hand eller besitter något i fysisk mening; ställa
något till någons rådighet, till någons disposition.6

Tillrådighetsställa är alltså inget annat än en sammanhållen verbform för att
”ställa något till någons rådighet” strax ovan. Verbalsubstantivformen blir
således, med utgångspunkt i de närbesläktade nordiska språkens tilrådig

                                                
6 SAOB, Internetversionen:
http://g3.spraakdata.gu.se/osa/show.phtml?filenr=1/222/56595.html. Förkortningar utskriv-
na här för ökad tydlighet.
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hedsstillelse respektive tilrådighetsstillelse7, på svenska tillrådighets-
ställande.8

I det inledande kapitlet presenteras utförligt hur beståndsdelarna i 2 § URL
utvecklats och förändrats fram till och med 1980-talet. Tyngdpunkten ligger
på framföranderätten, men genom motsatsdefinitioner exempelvis beträf-
fande visning, framträder sakta men säkert den för tiden gällande rätten. I
anslutning till detta ges även en överblick över tidiga internationella
ansträngningar för att utveckla upphovsrätten. Efter att denna grund lagts
förklaras samhälleliga och tekniska förändringar från 1990-talet och framåt,
samt hur dessa i många fall ifrågasätter eller till och med omkullkastar
befintliga traditionella begrepp. I varje fall är det en utbredd uppfattning att
så skett.

Anledningen till det trots allt stabila rättsläget är de främst genom interna-
tionella samarbeten tagna initiativen att möta ny teknik. Med utgångspunkt i
1800-talets Bernkonvention presenteras internationella upphovsrättsliga
traktater och överenskommelser för att så småningom leda fram till InfoSoc-
direktivet. En utförlig redogörelse för de för överföringsrätten relevanta
artiklarna följer, liksom en analys av hur nordisk rätt påverkas av dessa.
Från denna leds framställningen naturligt in på själva implementeringsarbe-
tet och de vägval som de nordiska departementen står inför. Med utgångs-
punkt i frågeställningen kring begreppens eventuella omdefinition huruvida
bör förändras eller inte, presenteras en rad förslag till lösningar, där det nu
gällande danska förslaget ges betydande plats av den anledningen att de
övriga nordiska departement som fortfarande har ifrågavarande arbete
framför sig lär fästa avseende vid detta i minst lika hög grad som sker här.

                                                
7 I det norska implementeringsförslaget har dock en annan term valts, nämligen
”forespørsel-tjenester” eller ”tilgang på forespørsel”, KKD høringsutkast 02.04.2003, s. 13
respektive s. 18.
8 Anledningen till att just denna form väljs bör kanske vidare förklaras: De vanliga
verbalsubstantivformerna svenskan är –an/de/, -/n/ing och –else. Det heter förvisso
beställning på svenska, men exempelvis återställande, med vilket avses att ställa något
åter, vilket känns mer besläktat med uttrycket ifråga. Slutligen är ställelse, med betydelsen
om handlingen att ställa långt mer ovanlig, och passar inte riktigt in i detta sammanhang.



9

2 Framväxten av upphovsmäns
ekonomiska rätt i Norden
I de nordiska upphovsrättslagarnas § 2 återfinns upphovsmannens ekono-
miska skydd, som jämte det ideella skyddet i 3 § utgör det upphovsrättsliga
skyddets stomme. Paragrafen innehåller tre stycken. Det första stycket anger
de grundläggande ekonomiska rättigheterna; mångfaldiganderätten samt
rätten att göra ett verk tillgängligt för allmänheten i varje teknik, i
ursprungligt eller ändrat skick, samt i varje ”litteratur- eller konstart”. Med
”ändrat skick” avses exempelvis översättningar och bearbetningar där
verkets ”inre form” bibehållits.9 I andra stycket finns kompletterande
bestämmelser till det föregående, och i tredje stycket återfinns regler om
dels vad som skall anses utgöra ett tillgängliggörande, dels vilka situationer
som skall omfattas av begreppet offentligt framförande. Rättigheterna är
exklusiva och ger upphovsmannen (eller den han överlåtit rätten till i enlig-
het med tredje kapitlet URL) en uteslutande rätt att förfoga över verket,
något som i internationella konventioner ofta omnämns ”tillåta eller
förbjuda”. Den svenska bestämmelsen har haft exakt samma lydelse sedan
1960 och vilar på motiven att ”den principiella utgångspunkten [är att] åt
upphovsmannen bör förbehållas rätt att ekonomiskt tillgodogöra sig alla
sådana utnyttjanden av verket som har praktisk betydelse”10 och inskränks
genom upphovsrättslagens andra kapitel. 

2.1 Mångfaldiganderätten

En förutsättning för att förstå rätten att göra ett verk tillgängligt är att
grunden för den andra delen av upphovsmannens ekonomiska rättigheter –
mångfaldiganderätten – ges. Denna rätt innebär att upphovsmannen äger rätt
att nedlägga eller fixera sitt verk – eller en del av detta – i ett föremål som
gör det möjligt för andra att ta del av det. I definitionen av exemplar görs
ingen åtskillnad mellan original, reproduktion, kopia eller replik; ingen
hänsyn tas heller till teknikanvändning.11 Av andra stycket framgår att med
mångfaldigande avses även att verket förs över på en anordning genom
vilken det kan återges, exempelvis en grammofon- eller CD-skiva. Även
avbildningar som skiljer sig från originalet är att anse som exemplar, i den
meningen att ett fotografi av en byggnad anses utgöra ett exemplar av bygg-
nadsverket. Ett annat exempel på en utvidgad syn på exemplarbegreppet är
att användning av ett program i en dator är att anse som exemplarframställ-
ning, när en kopia skapas på hårddisken. I såväl programvarudirektivet som i
databasdirektivet anges att även tillfälliga lagringar är att anse som mångfal

                                                
9 SOU 1956:25, s. 99. Med inre form avsåg auktorrättskommittén ”verkets tankeinnehåll i
den individuella utformning som upphovsmannen givit densamma”.
10 Prop. 1960:17, s. 60.
11 ibid, s. 53.
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digande genom lydelsen ”permanent or temporary reproduction”.12 Man
avsåg emellertid att endast innefatta sådana lagringar av de båda verkstyper
som åsyftas i direktiven, och uttalandena kunde därför knappast vid denna
tidpunkt utsträckas till att inbegripa även andra verk – eller bildskärms-
visningar av dessa.13 Till detta återknyts i kapitel 3.1.1.

2.2 Tillgängliggöranderätten

Utgångspunkten är att upphovsmannen skall ha ensamrätt att göra verket
tillgängligt för allmänheten på alla tänkbara sätt,14 och i nordisk rätt har det
bildats tre huvudområden, som vart och ett detaljerat skall redogöras för. De
krav som ställs på tillgängliggörandet som sådant, är att en aktiv åtgärd
vidtagits för att allmänheten skall få möjlighet att tillgodogöra sig verk, samt
att tillgängliggörandet framstår som ett utnyttjande med kommersiell
betydelse, om så bara indirekt. Mottagarkretsens beteende är betydelselöst
ifråga om denna är omedelbart närvarande eller inte, liksom om någon form
av aktivitet krävs för tillgängliggörandet eller inte.15

De inom nordisk terminologi tre tillgängliggörandeformerna är spridning,
visning och offentligt framförande av verket. De två förstnämnda formerna
är knutna till exemplar av verket medan offentligt framförande kan ske utan
bruk av ett exemplar.16 De senaste decenniernas stora förändringar i fråga
om kanaliseringen av verksinnehåll har framförallt krävt att ovanstående tre
begrepp definieras i förhållande till varandra. Huruvida ett tillgänglig-
görande kan uppfattas som antingen framförande, eller spridning eller
visning är av stor betydelse, främst avseende konsumtionsregler17, eftersom
framföranderätten ej konsumeras.

2.2.1 Spridning

Upphovsmannens spridningsrätt återfinns i 2 § 3 st URL och omfattar
situationer när ”exemplar utbjudes till försäljning, uthyrning eller utlåning
eller eljest sprides till allmänheten”. Uttrycket ”eljest sprides” är menat att
täcka allt som har karaktär av spridning och innefattar sådant som gåvor och
annonsering av varor.18 Mest betydelsefull är den allra första spridningen,
                                                
12 Direktiv 91/250/EEG om skydd av datorprogram samt direktiv 96/9/EEG om upphovs-
rättsligt skydd av databaser.
13 Olsson, Upphovsrättslagstiftningen, s. 57.
14 Sijthoff Stray, Opphavsretten, s. 57.
15 Rosén, Informationssamhället, s. 589.
16 Lund, Begrepet ”offentlig fremførelse”, s. 607.
17 Något bör sägas om de två konsumtionsprinciper som föreligger: Sverige har tidigare
tillämpat principen om global konsumtion, det vill säga att konsumtion inträder oavsett var i
världen den aktuella handlingen äger rum. I och med anpassningen till gemenskapsrätten har
successivt antalet områden för vilka regional konsumtion gäller ökat. InfoSoc-direktivet
medför att all konsumtion på upphovsrättsområdet numera anses som regional. (Lindberg &
Westman, s. 257).
18 Wagle & Ødegaard, s. 177.
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eftersom upphovsmannen genom denna kan bestämma när ett verk skall ges
ut19 som en följd av tillgängliggörande för allmänheten. Även senare sprid-
ningar kan vara av betydelse för upphovsmannen, främst genom att endast
spridningsrätten kan hindra att olovliga exemplar sprids efter en otillåten
exemplarframställning.20 Om upphovsmannen genom sin förfoganderätt
överlåter till annan att framställa exemplar, medför detta som regel att denne
har rätt att sprida de exemplar som han framställer.21 Genom avtal kan dock
annat överenskommas och upphovsmannen kan vid brott mot sådana avtal –
och självklart även då framställning sker helt utan avtal – med hjälp av sin
spridningsrätt stävja hantering av enskilda olovliga exemplar.22 På detta sätt
fungerar spridningsrätten i första hand som ett komplement till mångfal-
diganderätten.

Självfallet gäller spridningsrätten enbart sådan handling som är riktad till
allmänheten. Praxis för bedömningen av gränsen mellan allmänhet och
privatsfär har framförallt utvecklats för framföranderätten,23 och i den mån
detta inte även påverkar bedömningen av spridningsrätten kan sägas att till
privatsfären traditionellt sett hört personer som familjemedlemmar, vänner
och bekanta.24

Den viktigaste inskränkningen i upphovsmannens spridningsrätt är konsum-
tionsregeln i 19 § URL. Spridningsrätten var för upphovsmannen tämligen
svag fram till 1995, då uthyrnings- och utlåningsdirektivet25 implementera-
des i Sverige. Enligt direktivet är konsumtion fortfarande huvudregel vid
lovligt överförda exemplar av litterära och musikaliska verk, liksom
exemplar av konstverk. Uthyrnings- och utlåningsdirektivet medförde att ett
flertal viktiga undantag lagstadgades: Vid uthyrning till allmänheten har
upphovsmannen kvar rätten till alla typer av verk; så även vid utlåning, men
endast där verket är exemplar av ett datorprogram; tillika har upphovsman-
nen fullständig spridningsrätt avseende vidareöverlåtelse av i annat land än
EES-länder överlåtna exemplar av datorprogram.26 Det kan även nämnas att
URL inte omnämner konsumtion beträffande spridningsrätt för vare sig
byggnadskonst, brukskonst eller filmverk.27

                                                
19 Utgivning återfinnes i 8 § 2 st URL, och behandlas nedan i kapitel 3.3.1.
20 Olsson, Upphovsrättslagstiftningen, s. 62.
21 Se 31 § URL.
22 SOU 1956:25 s. 95.
23 Se vidare kapitel 2.2.3. Allmänhetsbegreppet berör tillgängliggöranderätten som sådan,
varför domslut rörande offentligheten i framförande kan appliceras även på visnings- och
spridningsrätten.
24 Schønning, Ophavsretsloven, s. 143.
25 Direktiv 92/100/EEG om uthyrnings- och utlåningsrättigheter.
26 Olsson, Upphovsrättslagstiftningen, s. 63.
27 Nordell, Rätten till det visuella, s. 251.
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2.2.2 Visning

Huvudsyftet med visningsrätten är att upphovsmannen ges en ensamrätt att
förevisa ett verksexemplar offentligt. Bestämmelsen har störst betydelse för
bildkonst, och en visning kan vara antingen direkt eller indirekt. Med det
senare avses att exemplaret visas genom tekniska anordningar av olika slag,
exempelvis TV. Härvidlag rör det sig alltså om en exemplarrätt, vilket vållar
problem med att i visningsbegreppet subsumera digitala ”kopior” av verk
som förevisas på exempelvis en bildskärm.Traditionellt sett täcker visnings-
rätten enbart verk utan tidsdimension,28 det vill säga som inte är föränderliga
över tid på det sätt som exempelvis musik- och filmverk är. 

Gränsdragningen till offentligt framförande är som antytts inte oomtvistad,
och kan sägas vara en artificiellt skapad gräns utifrån de förutsättningar som
gällde vid just den tidpunkten snarare än en logisk, praktisk åtskillnad. Detta
äger härvidlag betydlig relevans och kommer därför fortsättningsvis
diskuteras löpande igenom hela denna framställning. Var skiljelinjen går har
betydelse inte minst när visningsrätten i praktiken ofta är konsumerad
genom 20 och 23 §§ URL, och därför kan visas offentligt utan upphovs-
mannens samtycke.

2.2.3 Offentligt framförande

Offentligt framförande kan beteckna en mängd handlingar: utförande,
utövande, uppförande, uppläsning och så vidare. Begränsningarna sätts
främst av 21 § URL, vilken framförallt syftar till att bibehålla upphovs-
mannens rätt att sända verket i radio och TV. Grundläggande för framfö-
rande är ”avsändarens” handling, till skillnad från betydelsen av mottagar-
nas faktiska tillgodogörande.29 Det är således det potentiella tillgodogöran-
det som räknas. Mot bakgrund av de nordiska förarbetena, finns stöd för
uttalandet att ett tillgängliggörande för allmänheten som inte faller under
antingen visning eller spridning, måste anses utgöra offentligt
framförande.30 

Doktrin och praxis behandlar till stor del huruvida framföranden är offent-
liga eller inte, varför en djupare diskussion om detta led i laglydelsen är
befogad. I 8 § 1 st URL stadgas att ett verk anses offentliggjort, då det
lovligen gjorts tillgängligt för allmänheten, det vill säga när kriterierna för
någon av de tre tillgängliggörandeformerna uppfyllts med upphovsmannens
samtycke. I detta sammanhang är det dock viktigt att ta ett steg tillbaka och
studera offentlighetsbegreppet vad avser kriteriet offentligt avseende de tre
tillgängliggörandeformerna, med uteslutande tyngdpunkt lagd på
framförande.

                                                
28 Nordell, Rätten till det visuella, s. 243.
29 Karnell, Hotellrum, s. 126.
30 Lund, Begrepet ”offentlig fremførelse”, s. 607.
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En viktig del av begreppet offentligt framförande är naturligtvis dess första
led, som är menat att undanta vissa framföranden av mer privat natur. Skiljs
teoretiskt sett de båda orden åt finner man att svensk praxis sedan 1960
framförallt behandlat offentlighetsrekvisitet. Före URL:s tillkomst fördes en
livlig debatt dels om gränsen mellan offentligt och privat, dels om huruvida
även privata framföranden skulle anses skyddsvärda. Ljungman kom efter en
analys fram till att endast offentligt framförande borde omfattas med tanke
på skyddet för ”störande insyn” i privatlivet i kombination med obefintliga
kontrollmöjligheter och utkrävande av ersättningar skulle leda till magert
ekonomiskt utbyte för upphovsmännen. Syftet med upphovsrätten – ”att
stimulera till insatser på det andliga livets område” – skulle inte nämnvärt
förfuskas om privata framföranden lämnades utan skydd.31 De nordiska
lagarna är i detta sammanhang likalydande med undantag för Norges som
vänder på formuleringen och istället för ”framföres offentligt” använder
”framføres utenfor det private området”. Någon åtskillnad i praktisk bety-
delse skall emellertid inte göras.

I WIPO:s för denna kontext vidkommande definition föreligger offentlighet
antingen då framförandet sker på en plats som är öppen för allmänheten,
eller då det sker på en plats som inte är öppen för allmänheten, men där ett
större antal (”substantial amount of”) människor utanför familjen eller den
närmaste vänskapskretsen befinner sig.32 Huruvida dessa mottagare avnjuter
verket på samma plats eller skilda åt, liksom om tidpunkten för begagnandet
är samtidig eller inte, saknar relevans.33

Vid bedömningen av huruvida ett framförande är offentligt eller inte skall
vad som anses som offentligt i andra sammanhang lämnas utan avseende.34

Istället är utgångspunkten för den rådande svenska definitionen av offentligt
i detta sammanhang att var och en skall kunna få tillträde till den plats där
framförandet sker, även om tillträdet är villkorat genom exempelvis
inträdes- eller medlemsavgifter, såtillvida kretsen inte är helt sluten.35 Vad
gäller det faktiska mottagandet är även detta utan relevans – det avgörande
är om framförandet riktats mot en krets som i övrigt uppfyller nämnda
offentlighetskrav.36 Motsatsen till offentligt är i detta sammanhang privat,
men det finns även sammanhang som faller utanför dessa båda definitioner,
exempelvis ”industrimusik”37, hissmusik eller bakgrundsmusik på restau-
ranger. Dessa situationer omfattas av 2 § 3 st sista meningens lydelse att

                                                
31 Ljungman, s. 44.
32 För att underlätta tillämpning och översättning av internationell upphovsrätt har WIPO
utarbetat en begreppsordlista på engelska, franska och spanska: WIPO Glossary of Terms of
the Law of Copyright and Neighboring Rights.
33 Olsson, Upphovsrättslagstiftningen, s. 59 samt Mornington, s. 130.
34 Detta framgår tydligt av SOU 1956:25, s. 101 f., men uttalades redan 1952 i en dansk
underrättsdom (Aarhusegnens ungdomsforening) återgiven i NIR 1953 s. 137 f.
35 Riksdagens första lagutskotts betänkande, 1960:L1U 41, s. 38.
36 Karnell, Hotellrum, s. 123.
37 Med detta inom upphovsrätten återkommande begrepp avses musik som spelas på
arbetsplatser och liknande. 
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”lika med offentligt framförande anses framförande som i förvärvssyfte sker
i en större sluten krets.” 

För framföranderätten var en av de största frågorna vid arbetet med
upphovsrättslagen just den så kallade industrimusiken.38 Ovannämnda
bestämmelse som numera innefattar sådan musik grundar sig på HD:s
avgörande i NJA 1958 s. 80 (Industrimusik).39 Efter denna dom, uppgörelser
mellan STIM och näringslivet40 samt lagförarbetena kom med ”större sluten
krets” undantas sällskap på färre än 20 personer, medan motsvarande med
mer än 50 personer som regel omfattas. I fall med 20–50 personer får en
individuell bedömning göras, och då kan vikt läggas exempelvis vid huru-
vida verksamheten är regelbunden eller tillfällig.41 Undantaget från dessa
gränser är helt slutna tillställningar vars syfte är att få in medel till allmän-
nyttiga eller välgörande ändamål.42 Har utomstående visst tillträde faller
detta, men kan då istället omfattas av 21 § 1 st första punkten.43 

Det första viktiga avgörandet angående ”sluten krets” efter tillkomsten av
URL var NJA 1967 s. 150 (Stala Gammaldansförening) som rörde framfö-
rande av dansmusik för medlemmar. HD grundade sin fällande dom på
lagutskottets här nyss omnämnda uttalande om slutenhet,44 samt på det
faktum att medlemsantalet inte var begränsat; var och en kunde bli medlem
samma dag som tillträde till dansen önskades, och annonsering skedde i
dagspressen.

Långt senare, i NJA 1988 s. 715 (Sjukhus) diskuterade HD utförligt begrep-
pet sluten krets. Det framkom att en sådan personkrets måste vara (1)
individuellt bestämd, (2) utgöra en utåt avgränsad enhet (3) sammanhållen
av ett påvisbart samband mellan medlemmarna, och får (4) inte vara så stor
eller obestämd att den måste räknas till allmänheten. Kan resultat ej nås med
dessa punkter, bör en samlad bedömning göras av (5) ändamålet för
föreningen eller den slutna kretsen, (6) möjligheterna att vinna medlemskap
i kretsen och tillträde till framförandet, (7) antalet personer vid detta samt
(8) om framförandet skett i ”ekonomiskt” syfte.45 I detta fall ansåg HD att
                                                
38 Se bland andra SOU 1954:2 s. 39 ff., von Konow, STIM och industrimusiken, NIR 1949,
s. 80 ff., Eberstein, Om offentlighet i svensk författarrätt, NIR 1949, s. 4 ff., Lund,
Komponisternes stilling overfor ”industrimusiken” efter dansk ret, NIR 1950, s. 81 ff. samt
samme författares Nye domme vedrørende ”industrimusiken”, NIR 1952, s. 122 ff. 
39 Motsvarande nordiska domar föll ett par år tidigare: 1952 i Danmarks Højesterets (UfR
1952.269 H), och 1953 i Norges Højesteret (Rt. 1953.633).
40 I Norge förde motsvarande PRO, TONO, förhandlingar med Norges Industriforbund
vilka ledde till att det för framföranden för fler än 30 personer skulle utgå vederlag. Denna
nivå anses fortfarande gälla. Sijthoff Stray, Opphavsretten, s. 60.
41 Olsson, Upphovsrättslagstiftningen, s. 70. Denna ståndpunkt slås även fast i NJA 1967 s.
150.
42 SOU 1956:25, s. 106.
43 Bestämmelsen medger offentligt framförande av utgivna verk vid tillfällen där framföran-
det ifråga inte är det huvudsakliga under förutsättning att tillträdet är avgiftsfritt och
anordnandet sker utan förvärvssyfte.
44 Se not 35.
45 NJA 1988 s. 715 (Sjukhus), s. 723 f.
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sjukhuspatienter ej kunde anses utgöra en sluten krets, trots att de omfatta-
des av begreppet ”sluten vård”. Gruppen var i hög grad inbördes heterogen
med stor successiv omsättning. Även musik i personalutrymmen ansågs vara
offentlig med hänvisning till industrimusikdomen och den på detta fall
vilande bestämmelsen i 2 § 3 st andra meningen. Detta krävde dock en
längre diskussion om huruvida sjukhuset var att betrakta som en förvärvs-
verksamhet, vilket HD fann vara fallet här, vilket torde vara en såväl då som
nu korrekt tolkning, eftersom finansieringen av förvärvsverksamheten måste
anses vara irrelevant i detta sammanhang.

En närliggande fråga under det sena 1980-talets ”TV-boom” rörde vidare-
sändning av TV-sändningar. Lösningen bestod i tvångslicenser i de fall en
viss minimigräns av mottagare överskreds. I Danmark bestämdes i lagen att
gränsen för vad som var att anse som vederlagsgrundande offentligt framfö-
rande i detta avseende skulle vara 25 hushåll, och genom efterföljande
praxis kom även Sverige att anta ungefär denna gräns.46 De sekundära
problemen som att inhämta tillåtelse från det ursprungliga sändarföretaget
etcetera kringgicks med stöd av Bernkonventionens artikel 11bis första ledet
andra punkten, i vilken upphovsmannen ges ensamrätt till vidaresändning,
så länge denna utförs av någon annan än den ursprunglige sändaren.47 

Då de nordiska länderna under mitten av 1990-talet reformerade sina radio-
och TV-lagstiftningar fastslogs definitivt att offentligt framförande såsom en
av de tre tillgängliggörandeformerna omfattar TV-sändning – dels
etersändning enligt BK artikel 11bis första ledet första punkten, dels vidare-
sändning och andra former av kabelsändningar enligt ovan. I Danmark
valdes laglydelsen att verket görs tillgängligt för allmänheten då ”værket
fremføres offentligt, herunder udsendes i radio eller fjernsyn.”48 Inte bara
traditionella överföringar av TV-sändningar ryms i begreppet, eftersom
praxis genom NJA 1980 s. 123 (Mornington) inte enbart utvidgade bestäm-
melsen till att omfatta sändningar som görs tillgängliga i en hotell-lobby, en
restaurang eller annan lokal som är öppen för ”publik”, utan även när hotell
ställer ut TV- eller radioapparater i hotellrum, och på så sätt tillrådighets-
ställer verk för sina gäster.49 Domen fick till följd att de nordiska lagarna på
denna punkt inte behövde revideras då Satellit- och kabeldirektivet50 skulle
implementeras. Så sent som våren 2002 prövades ett hotellrumsfall av
Finlands Högsta domstol, som fann att ett bostadshotell med TV-apparater i

                                                
46 I Norge bestämdes att framförande skulle presumeras när det rörde sig om mer än 35
hushåll, och prövningar från fall till fall skulle göras om hushållens antal var 15–35. Sijthoff
Stray, Opphavsretten, s. 61.
47 ”Upphovsmän till litterära och konstnärliga verk äger uteslutande rätt […] att låta med
eller utan tråd offentligt återge radioutsändning av verket, när återgivandet anordnas av ett
annat företag än det ursprungliga”. Svensk lydelse hämtad från Bernitz m.fl., Immaterial-
rättslagstiftningen, s. 317.
48 Lund, Begrepet ”offentlig fremførelse”, s. 610.
49 Se även Karnell, Hotellrum, s. 126 f, samt Karnell, Offentlighet och framföranderätt, s.
277 f.
50 Direktiv 93/83/EEG om upphovsrättsligt skydd avseende satellitsändningar och
vidaresändning via kabel.
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sina 14 rum var tvunget att utge ersättning till utövande konstnärer och
fonogramproducenter i enlighet med 46 och 47 §§ FURL.51

En intressant aspekt är s k dubbeltäckning, med vilket exempelvis menas att
en TV-signal som vidaresänds lika väl skulle kunna fångas upp på annat
sätt. Detta utgör ingen befrielsegrund för vidaresändningsföretaget i fråga
om framförandet.52

Utöver fallet Mornington är ytterligare två nordiska domar av stor betydelse
för framföranderättens utveckling före den ”digitala eran”.53 Med NJA 1986
s. 702 (Demonstrationsmusik) slog HD fast att syftet med att en sändning – i
detta fall musik i syfte att demonstrera kvaliteten hos stereoprodukten – inte
påverkar det faktum att det ändock utgör ett offentligt framförande.54 Ett par
år tidigare omnämndes dessa förhållanden av Strömholm. Han skriver att det
trots att ”musiken här inte är huvudsaken utan tillhandahåller illustrationer
och provmaterial utgör [detta] inte någon avgörande invändning mot […] att
här föreligger ett avgiftspliktigt framförande.”55 Inte heller den omständighet
att mestadels brottstycken spelades upp fann HD tala emot att verksamheten
skulle anses vara offentligt framförande, då förarbetena tydligt uttrycker att
även bruk av mycket begränsade delar av ett verk kan innebära intrång i
upphovsmannens rätt.56 Den andra domen är norska Høyesteretts Rt.
1995.3557 där det fastslogs att det inte kunde anses utgöra ett tillgängliggö-
rande för allmänheten – eller medhjälp därtill – att utanför sin privata krets
sälja olovligt framställda dekoderpiratkort. Medhjälp, som enligt 54 §
NURL kan vara straffbar, kunde enligt domstolen inte komma ifråga efter-
som det inte kunde bevisas att någon av de aktuella köparna hade använt
korten för annat framförande än i sina privata hem, varför inget tillgänglig-
görande skett. Den andra frågan – huruvida försäljningen av korten skulle
kunna ses som ett tillgängliggörande av filmerna som köparna med hjälp av
dekoderkortet kunde se – bedömdes av domstolen utifrån en strikt tolkning
av lagens ordalydelse. ”Jeg finner det anstrengt å si at han ved salget – som

                                                
51 Finska HD 2002:20, NIR 2002, s. 428 f.
52 Detta behandlades i NOU 1984:25, s. 14.
53 Söker man sig utanför Norden, finner man följande intressanta domar som anknyter till
offentliga framföranden: den franska appellationsdomstolens dom i RIDA 1992/153, s. 10
(TV i hotellobby och hotellrum); Österrikes Högsta domstol i GRUR Int. 1986, s. 728
(hotellrum) och GRUR Int. 1987, s. 609 (videobås); samt de båda amerikanska rättsfallen
Columbia Pictures Industries, Inc v. Redd Horne, Inc, 749 F.2d 154 (3rd Cir.1984)
(videobås) och Columbia Pictures, Inc v. Professional Real Estate Investors, Inc., 866 F.2d
278 (9th Cir. 1989) (video på hotellrum). Anmärkningsvärt är att i det tyska avgörandet
BGH GRUR 1962 s. 201(Rundfunkempfang im Hotellzimmer) fann domstolen att
framförande i hotellrum inte var offentligt.
54 Två äldre, liknande fall som numera enbart utgör kuriosa är UfR 1930.646 H (højttaler-
musik) där utfallet blev detsamma som i demonstrationsmusikdomen, medan samma
domstol två år senare fann att det inte rörde sig om offentligt framförande i UfR 1932.1010
H (højttalermusik 2).
55 Strömholm, 1984, s. 158.
56 SOU 1956:25, s. 94.
57 Norska Høyesteretts dom av 10.1.1995, Rt. 1995.35, återgiven i NIR 1996 s. 125.
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for øvrig ligger forut for sendingen av filmene – selv har fremført dem.”58

Senare uppkommen rättspraxis har utmanat synsättet, men vid tidpunkten
sågs domen som tämligen korrekt.

Ett tredje rättsfall, som inte prövades före, utan under, den nämnda ”digitala
eran”, men likväl behandlar traditionella framföranden, är det danska UfR
1999.2011 H (fritidsgårdar). En utförlig diskussion därom förs nedan i
kapitel 3.3.2, eftersom detta avgörande illustrerar den i informations-
samhället förändrade definitionen av offentligt och privat. I samband med
framställningen ges även en kortfattad genomgång av andra nyligen
avgjorda fall på framföranderättens område, som fastslår – och i viss mån
utvidgar – ovan nämnda äldre rättsfalls fortsatta giltighet.

2.3 Internationella konventioner

2.3.1 Bernkonventionen

Tidigt insågs vikten av internationella samarbeten, eftersom skyddsvärda
kulturella yttringar sällan är annat än gränslösa. Genom Bernkonventionens
tillkomst, så tidigt som 1886, tillförsäkrades detta. Detta välformulerade och
teknikoberoende dokument har sedan dess utgjort grund för oräkneliga
nationella upphovsrättslagar runt om i världen. Sverige tillträdde BK 1904
och till dags dato har totalt 150 länder tillträtt BK.59 Konventionen har
reviderats sju gånger, senast i Paris 1971. Verkligheten har förändrats
väsentligt sedan dess, och anledningen till att ingen ändring skett efter detta
beror inte så mycket på dess allmängiltighet och teknikoberoende status som
på att underordnade tilläggskonventioner sedan dess tillkommit. Denna
alternativa uppdatering, i brist på genomgripande förändringar av BK, kan
förklaras av den explosionsartade tillströmningen av tillträdda länder. För att
ändringar skall kunna göras krävs samtycke från samtliga medlemmar,
vilket har visat sig svåruppnåeligt på senare år.60

Om innehållet kan nämnas att BK bygger på territorialitetsprincipen61, med
krav på nationella minimiregler samt på principen om nationell behandling
(national treatment), med vilket avses att andra konventionsländers
medborgare skall åtnjuta (minst) samma skydd som det egna landets
medborgare.62 Till detta kommer att inga krav får ställas på formalitet – till
exempel registrering – för att åtnjuta upphovsrättsligt skydd. Detta var

                                                
58 Wagle & Ødegaard, s. 187 f.
59 Se http://www.wipo.org/treaties/documents/english/pdf/e-berne.pdf för en lista av samt-
liga tillträdda stater.
60 Riis, Ophavsret og retsøkonomi, s. 154.
61 Den nationella lagstiftningen gäller på territoriet och endast där. Intrång i en svensk
upphovsmans rätt kan således endast prövas enligt svensk rätt så länge intrånget skett i
Sverige, jämför 61–62 §§ URL.
62 Koktvedgaard & Levin, s. 39.
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anledningen till att USA länge stod utanför BK,63 då den amerikanska
lagstiftningen fram till 1988 vilandes på engelsk 1700-talsrätt krävde
registrering av titel jämte deponering av ett visst antal exemplar för åtnju-
tande av skydd.64 Fortfarande kvarstår dock symbolen ©, som tidigare var
beviset för registrerad upphovsrätt men nu endast nyttjas av tydlighetsskäl. 

Tekniska innovationer och förändrade levnads- och kommunikationsvanor
med följder för på upphovsrätten har således istället reglerats i konventioner
som vilat på Bernkonventionen. BK administreras av det till FN knutna
WIPO, som aktivt arbetar för en internationell lagstiftningsstandard anpas-
sad till dagens samhälle. Jämte WIPO arbetar även WTO för harmoniserade
regler i syfte att minimera potentiella handelshinder. Inom ramen för GATT
stod 1995 TRIPs-avtalet färdigt. Mer om detta se nedan i kapitel 4.1.

Framföranderätten behandlas dels i artikel 11 (public performance –
framförande för närvarande publik), dels i artikel 11bis (broadcasting –
framförande på distans).

2.3.2 Romkonventionen

Det tog mer än ett halvt sekel efter BK:s tillkomst att fastslå en internatio-
nell standard för skyddet av närstående rättighetsinnehavare. Romkonven-
tionen från 1961 uppvisar stora likheter med BK, men med den viktiga
skillnaden att formalitetskrav här är tillåtet. Skyddssubjekten begränsas till
utövande konstnärer, fonogramproducenter och radioföretag. I dess artikel
12 lades den internationella grunden för den på framföranderättens område
grundläggande principen om nyttjande mot ”rimligt vederlag”.65

2.4 Rättshomogeniteten i Norden

Inte endast den omständighet att det här rör sig om gemenskapslagstiftning i
kombination med de nordiska ländernas anslutning till EU eller EES66

medför att gränserna dem emellan blir oviktiga. Sverige har under hela
1900-talet bedrivit omfattande tankeutbyten med främst Norge, Danmark
och Finland och i viss mån Island inom juridik i allmänhet och immaterial-
rätt i synnerhet. Såsom tidigare nämnts grundar sig i stort sett hela väst-
världens upphovsrättslagar på Bernkonventionen och dokument vilande på
denna. Utöver detta har alltså de nordiska länderna eftersträvat harmonise

                                                
63 De var dock anslutna till den inte lika långtgående Världskonventionen om upphovsrätt,
upprättad i Genève 1952 och reviderad i Paris 1971. Denna har, som en följd av att USA,
Ryssland och ett flertal andra betydelsefulla länder nu tillträtt BK, blivit allt mer betydelse-
lös. Konventionen återfinns i dess svenska lydelse i Bernitz m.fl., Immaterialrättslagstift-
ningen, s. 322.
64 Koktvedgaard & Levin, s. 40.
65 Riis, Ophavsret og retsøkonomi, s. 155.
66 Genom Norges EES-medlemskap påverkas landet av EU-direktiv på detta område i
samma utsträckning som EU-medlemmarna.



19

ring av sina upphovsrättslagar långt innan detta fördes på tal på europeisk
nivå. Det omfattande utredningsarbetet under 1950-talet utfördes till stor del
gemensamt – vid ett gemensamt möte 1949 enades den svenska Auktor-
rättskommittén och dess danska, norska och finska motsvarigheter om att
vardera delegation skulle utarbeta lagutkast och motiv – för att sedan
jämföra och diskutera dessa.67 Även senare samfällt utredningsarbete vid
förändringar av de upphovsrättsliga lagarna, liksom koordination av den
immaterialrättsliga myndighetsadministrationen, har bidragit till homogeni-
tet. Som illustration kan nämnas det nordiska ministermötet i Oslo 1975, där
det beslutades om en ömsesidig översyn av upphovsrätten där målet var
upprätthållen kontakt genom hela utredningsarbetet.68 Det har även hänt att
nordiska domstolar som grund för sina domslut har hänvisat till andra
nordiska länders högsta instanser.69 En stark bakomliggande orsak, dels till
samarbetet, dels till att detta varit intensivare mellan vissa av de nordiska
länderna, är språk- och kulturförhållanden.70 

NIR – Nordiskt Immaterialrättsligt Rättsskydd – är en samnordisk rätts-
vetenskaplig tidskrift som utkommit sedan 1932, och som letts av framstå-
ende nordiska forskare och praktiker på immaterialrättsområdet. Utöver
själva tidskriften har inom ramen för samarbetet även anordnats konferenser
och möten, vilket i stor mån avspeglats i nordiska förarbeten och domar, där
övriga Norden har utgjort en näst intill lika viktig entitet som det egna landet
vid lösandet av lagtekniska eller rättsliga frågor.

Efter de nordiska upphovsrättslagarnas tillkomst har samarbetet fortsatt på
departementsnivå. Detta har resulterat i en mycket likartad lagstiftning,
vilket möjliggjort samnordiskt inflytande i EU, inte minst ifråga om de
därvidlag aktuella avtalslicenserna.71 På senare år har Danmark, sannolikt
mycket beroende på det tidiga inträdet i EG, distanserat sig – dock inte så
mycket genom att finna alternativa vägar, som genom att helt enkelt gå före i
utvecklingen – från de övriga nordiska länderna på det upphovsrättsliga
området. Detta illustreras inte minst av den omarbetade danska upphovs-
rättslagen från 1995, eller för all del av implementeringen av InfoSoc-
direktivet. 

                                                
67 SOU 1956:25, s. 11.
68 Nordell, Rätten till det visuella, s. 10 f.
69 Wagle & Ødegaard, s. 56 f.
70 Koktvedgaard & Levin, s. 50.
71 KKD høringsutkast 02.04.2003, s. 15.
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3 Informationssamhällets krav
på förändringar av
framföranderätten
Under 1900-talets senare del tvingades den uttalat teknikoberoende
tillgängliggöranderätten, om än inte till stora förändringar, så väl till nya
definitioner och ett delvis nytt innehåll. Satellit- och kabelsändningar följdes
av digitala transmitteringar genom nätverk och BBS:er72, och Internets
genomslag under det gångna århundradets sista år satte återigen bestämmel-
serna på prov. 

Digitala exemplar av skyddade verk – dels analoga verk som blivit
överförda till en digital bärare, dels rent digitala verk – är mycket sårbara för
kopiering, både i kvalitativt (identiska kopior framställs lätt och snabbt) och
kvantitativt (kopior sprids lätt, även utanför en privat krets) hänseende.73

Utöver detta medför de näst intill obegränsade manipulationsmöjligheterna
en risk att användaren mister respekten för verkets integritet och dess
skapares ideella rättigheter.74

3.1 Nätverkstransmitteringar

Att radio, TV och traditionella bärare av musik har fått minskad betydelse
till förmån för Internet och andra nätverkstransmitteringar kan inte ha
undgått någon. Den största skillnad som detta medfört för konsumenten är
en ökad tillgänglighet, då karaktäristiskt för förmedling av verk i nätverk är
att det överlåts till mottagaren att bestämma tid och plats när denne vill
tillägna sig verket genom att läsa, beskåda eller lyssna till det. 

Tillägnandet sker inte omedelbart från det exemplar som är utlagt på nätver-
ket, utan från flyktiga exemplar av verket, vilka genererar bild eller ljud från
internminnet i den hårdvara som brukaren disponerar. Denna transmittering
måste i sig sägas uppfylla de krav som i BK ställs på ”utgivet verk”.
Huruvida ”lokal” exemplarframställningsrätt föreligger eller ej torde vara
utan betydelse i sammanhanget, se vidare kapitel 3.3.1.

                                                
72 Bulletin Board System. En BBS är vanligtvis en enskild dator med modemanslutningar
som användare inte ansluter sig till genom Internet, utan genom att ringa upp detta specifika
modem. Med hjälp av terminalprogram kan användarna kommunicera, dels i realtid och
dels genom att ”posta” meddelanden som andra senare kan ta del av. Användarna kan även
hämta och lämna filer som andra sedan har tillgång till. Dessa system, inte sällan omnämnda
”digitala anslagstavlor”, användes främst före Internets stora genombrott.
73 KOM(96) 568, s. 9.
74 Wagle & Ødegaard, s. 65.



21

Vid den norska implementeringen av databasdirektivet användes i förarbete-
na ordet ”spredning” i förbindelse med överföring i datanät, vilket förvisso
kan vara ett uttryck för den språkliga nonchalans som omnämnts tidigare,
där lagens spridning ej nödvändigtvis avses.75 Det hade vid denna imple-
mentering varit lovvärt om de nordiska utredarna tagit tillfället i akt att
klargöra hur tillgängliggörande genom nätverk skall klassificeras i förhål-
lande till de tre huvudformerna offentligt framförande, spridning och
visning. Så skedde ej, men senare praxis är belysande, främst MP3-fallet
som presenteras under kapitel 3.1.2.

Det första stora svenska rättsfallet rörande nätverksöverföringar var NJA
1996 s. 79 (BBS) där HD fann att det krävs någon form av aktivt handlande
för att göra ett verk tillgängligt för allmänheten och att – åtminstone inte
med den legalitetsprincip som skall beaktas i ett straffrättsligt sammanhang
som det ifrågavarande – 2 § 3 st URL inte omfattar blotta tillhandahållandet
av verket via en BBS. TR:n och HovR:n förde en diskussion – med olika
slutsatser – om huruvida de 40 personer som haft tillgång till BBS:en skulle
anses utgöra allmänheten. Eftersom HD förde ovan nämnda resonemang,
ogillades talan innan en liknande diskussion kunde föras. Frågan är dock hur
aktivitetskravet skulle bedömas i en civilrättslig process. I det senare så
kallade MP3-fallet anknyts även till detta.

3.1.1 Tillfälliga exemplar

Vid alla former av nätverksöverföringar framställs tillfälliga, flyktiga
exemplar av verket i hårdvarans cache- och RAM-minnen76, vilket medfört
definitionsproblem i fråga om dessa kopior. Rent definitionsmässigt kan de
beskrivas som tillfälliga, i den mening att de endast tjänar en teknisk
funktion som upphör i och med att den process som automatiskt startar
kopieringsprocessen avslutas. 

Upphovsrättsutredningen fann under mitten av 1980-talet att tillfälliga
digitala exemplar, endast om informationen kunde återskapas med dator-
teknik, var att anse som framställda exemplar.77 Utgångspunkten var att ett
verk överförts på en anordning genom vilken det kan återges, vilket kräver
att verket på denna anordning måste existera i en fixerad78 form.79 På 1990-

                                                
75 Lund, Begrepet ”offentlig fremførelse”, s. 615.
76 RAM står för Random Access Memory och är det tillfälliga, läs- och skrivbara arbets-
minne som en dator använder vid bearbetning av information. Cache-minnet är ett än mer
temporärt arbetsminne som i första hand underlättar återanvändande av viss information
inom en kort tidsperiod. Ingen av dessa minnesbanker innehåller information som utan
djupare kunskaper kan omskapas till en mer beständig form.
77 SOU 1985:51, s. 58.
78 UU jämförde fixerad med den amerikanska definitionen av fixed i § 101 Copyright Act:
”A work is ”fixed” … when it’s embodiment is sufficiently permanent or stable to permit it
to be perceived, reproduced or otherwise communicated for a period of more than a
transitory duration.”
79 SOU 1985:51, s. 57.
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talet klargjordes efter direktiv från EG80 i lagstiftningen vad som gäller för
datorprogram och databaser,81 vilket överensstämmer med det som
Upphovsrättsutredningen tidigare tog sikte på. 

Vid mitten av 1990-talet hade dock andra verkstyper blivit allt vanligare i
digital form, varför en ny debatt tog fart. Vid implementeringen av databas-
direktivet fördes i Sverige även en vidare diskussion. Häri avvisades tanken
på att tillfälliga kopior som inte ”självständigt fixerats” skulle utgöra ett
exemplar, samtidigt som det för att förfoga över ett verk ställdes krav på
aktivt handlande, uttalat i linje med NJA 1996 s. 79.82 Ståndpunkten att
tillfälliga kopior inte ses som exemplar var redan vid denna tidpunkt
tvivelaktig, och efter att InfoSoc-direktivet antogs äger den inte längre hävd. 

Departementets resonemang grundar sig på att lagtexten förvisso inte säger
något om varaktighet, men att motiven efter att ha stadgat att ett exemplar är
”varje föremål i vilket arbetet är fixerat”, oberoende av vilken teknik som
använts, fastslår att det för att framställning av exemplar skall anses före-
ligga ställs krav på att ”fixeringen är självständig” i den utsträckning att den
”i sig kan spridas bland allmänheten genom t.ex. försäljning.”83

Vid den danska ändringen av DURL 1997–98 uttalade departementet i
förarbetena att i fall av exemplarframställning för andra verk än dator-
program och databaser gäller att:

Fikseringen af værket må dog have en vis selvstændig karakter. Rent
flygtige og tilfældige fikseringer, der finder sted som led i en sammen-
hængende teknisk proces, og som er accessoriske i forhold til det
endelige resultat, fx skærmvisning af et digitalt værk, kan efter
ministeriets opfattelse ikke anses som eksemplarfremstilling.84

Efter påtryckningar under remissrundorna tillfogades att: 

[D]e nævnte bemærkninger ikke omfatter fikseringer, som udgør et
urimeligt indgreb i rettighedshavernes økonomiske interesser eller
strider mod den normale udnyttelse af deres værker og andre frembring-
elser.85

                                                
80 Programvarudirektivet (91/250/EEG) respektive databasdirektivet (96/9/EEG).
81 Dessa båda verkstyper gavs ett betydligt starkare skydd än andra verk, bland annat i den
meningen att de undantogs stora möjligheter till privat exemplarframställning.
82 Prop. 1996/97:111, s. 32.
83 ibid.
84 Lovforslag 1997-98, L 37, Under Almindige bemærkninger, pkt. 3.1.
85 Lovforslag 1997-98, L 37, Bilag 32, Tillægsbetænkning afgivet af Kulturudvalget den 3.
juni 1998.
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Sistnämnda uttalande grundades på det då redan framlagda förslaget om
InfoSoc-direktivet,86 trots att detta har en skrivning där tillfälliga exemplar
förvisso anses utgöra exemplar i upphovsrättslig mening, men nästan
uteslutande undantas upphovsmannens ensamrätt.87

Enligt artikel 5 i databasdirektivet har upphovsmannen till en databas
ensamrätt till ”temporary and permanent reproduction [to] any form of
distribution to the public of the database or copies thereof.” Härav följer att
distribution kan ske av även icke-fysiska exemplar, men beaktandesats 33 i
samma direktiv betonar att det vid online-användning av databasen inte
föreligger någon konsumtion av distributionsrätten – så ej heller i fråga om
de fysiska exemplar som användaren med rättighetsinnehavarens samtycke
framställer.88 Detta samt WCT och WPPT till trots (se vidare kapitel 4.2)
undvek de nordiska departementen vid implementeringen av databasdirekti-
vet att slutligt ta ställning till vilken tillgängliggörandeform digital förmed-
ling av verk genom nätverk utgör. I Norge anförde dock kulturdepartementet
att när verk görs tillgängliga på öppna nätverk såsom Internet, eller på slutna
nätverk utanför den rent privata sfären, utgör detta offentligt framförande,
medan det då upphovsmannen samtycker till att enstaka användare på digital
väg laddar ner eller gör utskrift av något som då offentligt framförts, måste
anses utgöra spridning.89 

Tilläggas kan att Danmark som enda nordiska land valt att utvidga det
omnämnda starkare skyddet för datorprogram till ett generellt skydd för
digitala verk, med följden att upphovsmannens samtycke även krävs för att
exempelvis (privat) kopiera annat än datorprogram från en CD-ROM eller
spela in digitala TV- eller radiosändningar på ett digitalt medium.90 Däremot
är det tillåtet att utan upphovsmannens samtycke för privat bruk framställa
analoga kopior av digitala ursprungsverk. Således är utskrift på papper eller
avspelning till analogt ljudband acceptabelt.91 

3.1.2 Länkar

Två förklaringar till Internets breda genomslagskraft är DNS samt så kallad
hypertextlänkning. Varje uppkopplad terminal tilldelas en för datakommu-
nikation nödvändig numerär identifikationskod. DNS, Domain Name
System, är det system för översättning av dessa koder till mer lätthanterliga
textbaserade adresser av typen www.jur.lu.se. Hypertextlänkning består av
en bild, symbol eller markerat ord på en webbsida som förflyttar den som
klickar på denna till en annan del av webbsidan alternativt till en helt annan
webbsida, vilket möjliggör så kallad surfning, med vilket avses att en
                                                
86 Schønning, Ophavsretsloven, s. 140 f.
87 Se vidare om den danska implementeringen avseende denna fråga i kapitel 5.3.1 samt
5.3.1.1.
88 Lund, Begrepet ”offentlig fremførelse”, s. 612.
89 Ot.prp. nr. 85 (1997-98) s. 16.
90 Schønning, Ophavsretsloven, s. 228 ff.
91 ibid, s. 230.
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användare utifrån en bestämd webbsida klickar sig vidare i djupled allt
eftersom denne finner intressant information som inbjuder till fördjupad
läsning. 

I allmänhet talas om två huvudgrupper av så kallade länkar; flyttande länkar
och integrerade (automatiska) länkar. De förstnämnda är av den traditio-
nella typ som kräver att användaren klickar på dem, medan integrerade
länkar inte utan viss undersökning från användarens sida uppfattas utgöra en
länkning till en annan webbsida.92 Sådana länkar kan till exempel bestå i att
en bild som visas på en viss servers webbsida i själva verket är lagrad på en
annan server, och egentligen endast består i ett anrop att visa en del av denna
andra webbsida – i detta fall bilden ifråga – i ett fönster avsett för denna.
Detta är vanligt förekommande och benämns framing.93

De flyttande länkarna, som medelst klickning aktiveras av användaren, kan i
sin tur delas upp i två kategorier: ordinära länkar som för användaren
vidare till en ny webbsida94, och djuplänkar, med vilket avses klickbara
länkar som utan att leda vidare till en annan hemsida för besökaren direkt till
den önskade målfilen, varpå en nedladdning95 initieras såvida webbläsaren
(web browser) inte har integrerade funktioner för att direkt presentera filen
ifråga.96 Begreppet djuplänkar behöver nödvändigtvis inte sträcka sig så
långt. En utbredd uppfattning är att en sådan länk hänvisar den som klickar
på densamma till något annat än en webbplats ingångssida97. Utöver en
sådan fil som beskrivits ovan, skulle det också kunna vara tal om en till
ingångssidan underordnad webbsida.98

I det omtalade så kallade MP3-fallet99 ställde genom branschorganisationen
IFPI totalt 53 skivbolag år 2000 en yngling till svars för djuplänkning till en
mängd MP3-filer100 via dennes hemsida på Internet. De aktuella filerna var

                                                
92 Wagle & Ødegaard, s. 426 f.
93 I upphovsrättslig doktrin nämns detta begrepp – vars namn kommer av att webbsidor
vanligen är uppbyggda av olika ramar, frames, där material presenteras – oftast i samband
med otillåten användning av annans verk avseende paternitetsrätten och annan ideell rätt. 
94 Det vill säga, länken har en webbsidestruktur av formaten htm, html, asp eller liknande
som målfil, och denna kan i sin tur innehålla underordnade text-, ljud- och bildfiler.
95 Denna procedur innebär att en kopia av filen skapas på användarens hårddisk på den plats
i filstrukturen denne själv bestämmer, till skillnad mot vad som är fallet med en temporär
kopia som användaren inte utan vidare undersökning kan lokalisera och lagra permanent.
Endera fallet är att betrakta som exemplarframställning.
96 Utvecklingen av webbläsare har lett till att dessa nu integrerar andra datorprograms
funktioner för uppspelning eller visning. Så är till exempel fallet med MP3-formatet (se
strax nedan) och textfiler i PDF-format.
97 Traditionellt sett ”index.html” på ifrågavarande webbplats.
98 Lindberg & Westman, s. 276 ff. För att exemplifiera är www.jur.lu.se en ingångssida,
medan http://www.jur.lu.se/utbildning/ är en undersida.
99 NJA 2000 s. 292 (MP3).
100 MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) är en digital teknik för att komprimera musikfiler till en
dryg tiondel av deras ursprungliga storlek. Således får efter komprimering 10 så kallade
CD-album plats på en CD-skiva. Komprimeringen utförs med hjälp av utvecklad mjukvara
enkelt av vanliga datoranvändare, och bättre Internetuppkopplingar samt billigare lagrings-
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således ej placerade på en server som tillhörde den anklagade. Åtalet var det
första i sitt slag i världen och förväntades av skivindustrin bli ett lättvunnet
pilotfall för vidare processer. Istället blev resultatet ett klargörande av
tillgängliggörandeformernas inbördes definitioner, samt att praxis förenades
med tidigare doktrin. TR:n förbigick den relevanta sakfrågan i ett resone-
mang om medhjälp till spridning. ”Spridningslinjen” frångicks korrekt av
HovR:n som istället övergick till att diskutera medhjälp till slutanvändarnas
kopiering, det vill säga exemplarframställning. I sin överklagan till HD
justerade den nu decimerade skaran skivbolag gärningsbeskrivningen till att
ta sikte på tillgängliggörandet, men då dessa ej hade visat att de hade
rättigheter utöver rätten till upptagningen och spridningen av denna,
avvisade domstolen denna nya gärningsbeskrivning. HD förde sedan som
nämnts en behövlig diskussion kring skillnaden mellan spridning och
framförande, där vikt fästes vid att det förstnämnda endast omfattar fysiska
exemplar. Det var alltså här tal om ett tillgängliggörande att betrakta som
offentligt framförande. Ett sådant nyttjande är inte straffbart, men väl
ersättningsgillt enligt 47 § URL, som undantar utövares och fonogramfram-
ställares ensamrätter som följer av 45 och 46 §§ URL. Hovrätten förde ett
långt och intressant resonemang om olovliga förlagors betydelse, men HD
hade med stöd av 47 § URL ingen anledning att fästa avseende vid samt
följa upp detta.101

Kritik har riktats mot domen av den anledning att talan är straffrättslig, och
att domstolen, trots att legalitetsprincipen således skall beaktas, argumente-
rar för en extensiv tolkning av begreppet tillgängliggörande i 2 och 46 §§
URL. I en kommentar till domen kritiserar Nordell att detta sker, och finner
det tvivelaktigt om denna extensiva tolkning kan göras även om det sker i ett
civilrättsligt sammanhang.102 Han påpekar även att 47 § via 46 § hänvisar
till bland annat 12 § 1 st, med följden att exemplar framställda för i detta fall
enskilt bruk inte får användas för andra ändamål,103 vilket i sin tur skulle
leda till att den företagna handlingen i fallet ifråga ändock skulle vara
straffsanktionerad.104 

Det framgår inte helt klart av domskälen om det verkligen varit tal om
djuplänkar, men som jag tolkar det rörde det sig om ”riktiga” djuplänkar
som pekade direkt på MP3-filerna. Vid denna tidpunkt hade webbläsarna
inte de uppspelningsmöjligheter för musik- och filmfiler som idag finns
integrerade. Således fick den som klickade på länkarna en förfrågan
huruvida denne önskade ”öppna” eller ”spara” filen. Om valet föll på det
sistnämnda framställdes, efter en förfrågan om var filen skulle placeras, en

                                                                                                                           
media till trots fortsätter dess omfattning att öka. Detta beror sannolikt på att kvalitetsför-
sämringen är marginell, för att inte säga obefintlig vid komprimeringsgraden 1:5.
101 Karnell, MP3-avgörandet, s. 495 f.
102 Nordell, MP3-avgörandet, s. 169 f.
103 Beträffande rätten till ett verk framställt för enskilt bruk kan sägas att denna aldrig
drabbas av konsumtion. Ett sådant verk får heller aldrig återsättas i ekonomiskt omlopp eller
liknande. Nordell, Rätten till det visuella, s. 219.
104 Nordell, MP3-avgörandet, s. 171.



26

kopia på användarens hårddisk, som sedan manuellt skulle kunna aktiveras.
Om istället alternativet ”öppna” valdes ledde detta likväl till en kopiefram-
ställning, men istället i en temporär mapp knuten till webbläsaren. Filen
kunde sedan öppnas med det program som användaren associerat filformatet
ifråga till. Den temporära mappen är inte av sådan tillfällig karaktär att den
framställda kopian skulle kunna anses vara av samma karaktär som motsva-
rande i cache- eller RAM-minnen.

Eftersom det vid ifrågavarande tidpunkt ej på marknaden fanns webbläsare
som så att säga ”för egen maskin” kunde presentera de ”öppnade” filerna
medtog HD inte i sitt resonemang kring bedömningen det faktum att
länkarna till MP3-filerna endast möjliggjorde nedladdning, till skillnad från
online-avlyssning av dessa.105 I den svenska domens danska motsvarighet
året efter diskuterade Vestre landsret dock även detta.106 Den danska
domstolen uttalade att det var oväsentligt huruvida avlyssning kunde ske
först efter nerladdning eller inte. Följaktligen stod det i praxis först i och
med denna dom klart att tillgängliggörande över nätverk måste anses utgöra
ett offentligt framförande.

I det danska fallet hade de båda åtalade utöver vad som var fallet i det
svenska även i viss mån spridit musik från sina egna servrar. IFPI
omformulerade efter motgången i Sverige gärningsbeskrivningen, och någon
skillnad i domstolens bedömning gjordes inte, vilket resulterade i en för
IFPI:s del lyckad process samt en i detta sammanhang avsevärd ekonomisk
ersättning. Den fällande domen fastslog att de åtalade dels tillgängliggjort
verken för allmänheten, dels medverkat till olovlig kopiering. Domstolen
fann att länkningen utifrån analogier var att anse som ett tillgängliggörande
likställt med framförande. En straffrättslig dom grundad på analogier strider
som bekant mot legalitetsprincipen, varför domen på denna punkt fått utså
hård kritik.107

Ytterligare en fadäs förenar de båda ovan nämnda avgörandena; det faktum
att det genomgående talades om länkning till olovligt framställda och
tillgängliggjorda verk. Tvivelaktigt därvidlag är att detta kan utläsas som att
det avgörande för om offentligt framförande föreligger eller ej är själva
framförandet – inte det framförda verkets karaktär. Grundades verkligen
domarna på detta torde de strida mot allmänna upphovsrättsliga principer.
Sannolikt är dessa oklarheter istället att betrakta som språklig nonchalans
från domstolarnas sida, och övrig kritik tycks överflödig eftersom det i båda
fallen var ostridigt att det länkade materialet verkligen var olovligt
framställt och tillgängliggjort. Det har även riktats klander mot att
domstolen lagt stor vikt vid att länkarna var djuplänkar, då detta i enlighet
med ovanstående resonemang om bedömningsgrunderna för att fastslå
framförande torde vara ovidkommande. På samma grund har även Højeste
                                                
105 På det sätt som anges i not 96 ovan. Jämför även med webbradiosändningar nedan i
kapitel 3.1.3.
106 UfR 2001 s. 1572, NIR 2002 s. 415.
107 Exempelvis Gibson, Ansvar for ophavsretskrænkelser, s. 22.
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rets bedömning angripits av anledningen att denna inkluderade en diskus-
sion kring huruvida filerna beständigt lagrats på användarens datorminne
eller om de även kunnat avlyssnas utan att lagring först skett.108

Efter flera fall med djuplänkar har nu riksadvokaten i Norge att ta ställning
till huruvida tillgängliggörandet av en sökmotor endast avsedd för MP3-filer
är att anse som ett tillgängliggörande av desamma för allmänheten.109

För att ställa frågan på sin spets kan man fundera över om det utgör ett
tillgängliggörande av ett verk att lägga ut en ”pekare” som tekniskt sett inte
är en hyperlänk. Konkret skulle denna kunna bestå av en hänvisning av
beskrivande karaktär som instruerar användare i hur dessa kan tillgodogöra
sig ett önskat verk, vilken i så fall skulle anses innebära ett offentligt
framförande. Återigen handlar det om att bortse från olika tekniker och
istället se till vad som faktiskt sker. Dock kan man sluta sig till att om
djuplänkar, men inte ”vanliga” länkar, utgör ett tillgängliggörande skulle
inte heller andra hänvisningar av denna karaktär kunna betraktas som ett
sådant. 

Aningen förvånande har de tilltalade inte i något av de båda nordiska
länkningsfallen invänt ansvarsfrihet på grund av att dubbeltäckning110

förelegat, det vill säga på grund av att deras upprättade länkar inte utgjorde
det enda sätt på vilket målfilerna tillgängliggjorts för allmänheten. I
realiteten måste det nämligen ha existerat hundratals identiska länkar på lika
många servrar världen över. Denna invändning skulle dock med största
sannolikhet inte ha lett någon vart, då detta enligt praxis skall lämnas utan
avseende vid bedömningen av tillgängliggörande för allmänheten.111 I de
MP3-fall som prövats väcks dock en näraliggande fråga, nämligen i vilken
utsträckning man kan se länkning av material tillgängliggjort för allmän-
heten på en annan server som att verket endast gjorts mer tillgängligt för
allmänheten. Denna handling faller utanför upphovsmannens rätt, varför
frågan i princip är intressant. Dock bör utgångspunkten i bedömningen vara
att länkning till en annan server likställs med att materialet är placerat på
den aktuella länkens webbserver, detta eftersom även ett anrop i html-kod, i
syfte att visa en bild eller spela upp ett musikstycke från den ifrågavarande
länkens egen server, har form av en ”extern” länk till filen i fråga. För
användaren som klickar på länken är det likgiltigt och inte alltid uppenbart
var målfilen är placerad. Bedömningen måste dock göras utifrån det aktivi-
tetskrav som följer av exempelvis BBS-fallet, och frågan är dels i vilken
utsträckning detta skall appliceras på länkningssituationen, dels i vilken mån
länkning är en aktiv handling. I samband härmed får skillnaden mellan
länkar och djuplänkar sin reella betydelse. Upprättandet av djuplänkar
medför att exklusiva länkar måste skapas för varje verk för sig, varför
                                                
108 Gibson, Ansvar for ophavsretskrænkelser, s. 19 f.
109 Berg, Fasts MP3-søk. Sökmotorn ifråga är http://www.fast.no/.
110 Detta begrepp instiftades för reglering av vidaresändning av TV- och radiosändningar, se
kapitel 2.2.3.
111 NOU 1984:25, s. 14.
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aktivitetskravet skulle kunna anses som uppfyllt. Att däremot publicera
länkar till en webbservers huvudsida, varifrån vilken besökaren själv kan
söka sig vidare i strukturen på jakt efter något otillåtet framställt och
tillgängliggjort verk, kan inte ses som aktivt i denna mening. Ytterligare en
aspekt är vad som krävs för att oaktsamhet skall anses föreligga vid länkning
som inte är djuplänkning.112

3.1.3 Webbradio

En annan i skrivande stund omdiskuterad form av nätverkstransmittering är
så kallad Webbradio, det vill säga traditionella radioutsändningar via
Internet som såväl företag som privatpersoner kan ligga bakom.113 Ett
problem i samband med detta är att det saknas ett kontrollinstrument i form
av sändningslicenser vilket krävs på exempelvis det analoga FM-bandet. Det
är sådan kontroll i kombination med upprättandet av låtlistor som möjliggör
för STIM, och andra PROs (Performance Rights Organizations), att genom
avtalslicenser erhålla ersättning för den musik som spelas i radion. 

Rent tekniskt avlyssnas webbradio genom att lyssnaren medelst en media-
spelare i sin dator via Internet ansluter sig till en särskild server, som i
”realtid” sänder ut en ström av till exempel musik. Med realtid menas i detta
sammanhang att alla lyssnare vid en viss given tidpunkt hör samma musik.
Överföringen sker i en så kallad ”stream” som endast för en kort stund
lagras i RAM- och cacheminnet, och alltså i likhet med en traditionell
radioutsändning inte utan olika inspelningsåtgärder kan återskapas vid en
senare tidpunkt. Webbradiolyssnande innebär följaktligen inte en i kopie-
ringssyfte utförd nedladdning av data i ordinär mening.114 

I och med den ökade användningen av Internet och framförallt det tillta-
gande bruket av datorer som musikuppspelare i såväl hem som på arbets-
platser, har webbradion blivit mycket populär och en allvarlig konkurrent till
de etersända radiokanalerna – vilket är en förklaring att många av dessa som
ett komplement nu även sänds via sina webbsidor. Inte bara antalet webb-
radiokanaler – som uppgår till tusentals – medför problem för PROs, utan
framförallt de globala sändningsmöjligheterna försvårar utkrävandet av
ersättning. I USA, där utvecklingen nått längre än i Sverige, har schablon-
belopp betingande av antalet lyssnare börjat tas ut, men utan att låtlistor
inhämtas. Många webbradioföretag ser denna one stop shop-form som
smidig, men andra aktörer har påpekat att i de fall mer alternativ musik
                                                
112 Wagle & Ødegaard, s. 423.
113 För en detaljerad, heltäckande framställning, se Foged, Internet Radio, vars utgångs-
punkt är att komparativt jämföra upphovsrättsliga aspekter på webbradio i Danmark (EU)
och USA.
114 Detta är en form av webbradio. De andra formerna är (1) när traditionella radiokanaler
vid sidan av etersändningar även sänder digitalt, (2) när dessa i efterhand tillhandahåller
etersänt material on demand via Internet, och (3) webbradiosändare i den meningen som
avses här, där lyssnarna ges möjlighet att välja ut vad som skall spelas och därmed skapa en
individuell stream. Se Foged, Internet Radio, s. 2 f.
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spelas kommer ersättningen inte att tillfalla verkens upphovsmän, utan
istället dem vars verk spelas i mer kommersiella sammanhang.115 Detta är en
fullt logisk invändning, och följdriktigt försöker ett flertal stora ”alternativa”
webbradioutsändare istället för att betala ersättningar via organisationer att
förhandla direkt med de små skivbolag vars musik de spelar. På så sätt skall
ersättning utges – i den mån någon sådan över huvud taget utkrävs – direkt
till skivbolagen, som sedan antas fördela den mellan verkens skapare.116 Inte
bara befintliga medier utsätts således för konkurrens, utan även PROs, som
måste anpassa sig till förändringarna för att kunna bibehålla ett starkt och
effektivt avtalsinstitut.

Självklart vill skivindustrin värna om sin årliga försäljning som uppgår till
ungefär 40 miljarder USD,117 men samtidigt måste de styrmedel som
används i detta syfte på ett sansat och noga övervägt sätt vägas mot
upphovsrättens grundtanke: att uppmuntra kreativa och konstnärliga
prestationer utförda av individer. Det ligger en fara i att upphovsrätten i det
allmänna medvetandet tycks fokusera på att maximera antalet miljoner sålda
fonogram. 

3.2 Bildskärmens rättsliga natur

När ett visuellt verk presenteras via en dator sker detta från ett befintligt
digitalt exemplar, men för att det skall framträda på bildskärmen i en för
ögat urskiljbar form krävs att exemplaret i fråga ”överförs på anordning,
genom vilken det kan återges” – vilket i så fall kan anses medföra en
exemplarframställning enligt 2 § 2 st URL. Beständigheten i den kopia som
då i teorin existerar på bildskärmen kan variera kraftigt, men Auktorrätts-
kommittén definierade denna ”överföring” som fixeringar, till skillnad från
”en överföring, som direkt förmedlar bild eller ljud till dem som i samma
ögonblick skola uppfatta det, […] exempelvis … transmittering genom
högtalare eller utsändning i radio eller television.”118 Skulle det hävdas att
det tvärtom anses föreligga en exemplarframställning vid bildskärmsvisning,
torde detsamma gälla en bild som framträder i en spegel eller uppkommer på
det mänskliga ögats näthinna. Dessa extrema exempel som doktrinen
uppmärksammar illustrerar denna orimlighet.119 Upphovsrättsutredningen
var klarsynt när den på 1980-talet höll fast vid att bilden på bildskärmen inte
var att anse som ett framställt exemplar, då en eventuell fixering faktiskt
kräver ”varaktighet”.120 Om man finner att det inte rör sig om en exemplar

                                                
115 Lincoff, 2001, s. 169. Det finns en fara med att dessa royalties blir alltför generella,
eftersom de då kan komma att anses otillåtna utifrån upphovsrättslagstiftningen.
116 ibid, s. 170. Ett exempel på en webbradiosändare med dessa ambitioner, är
http://www.monkeyradio.org. 
117 ibid, s. 169, not 5.
118 SOU 1956:25, s. 101.
119 Brandriss, Writing in Frost, s. 261 ff. samt Kurtz, 1996, s. 121 f.
120 SOU 1985:51, s. 62 f.
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framställning, måste en bildskärmsvisning ändock anses som ett tillgänglig-
görande för allmänheten. 

TV-sändningar har sedan länge varit särbehandlade i URL och det har
genom internationella överenskommelser och radio- och TV-lagen
(1996:884) varit förhållandevis enkelt att avgöra TV-bildens rättsliga natur i
motsats till vad som varit fallet med bildskärmsvisningar av annat än TV-
transmitteringar.121 Fram till 1990-talets mitt återfanns i denna gråzon
främst text och i viss mån stillbilder, men i samband med den så kallade
multimedians framväxt började även rörliga bilder och multipla verkstyper
framträda på bildskärmar i ansenlig mån. Huvudfrågan är huruvida en sådan
återgivning är att betrakta som en visning eller ett offentligt framförande
samt hur gränsen däremellan skall dras.

Diskussionen kring databaser och digitala överföringar mellan sådana
väcktes redan under 1980-talet men blossade som sagt upp på allvar runt
1990. Den rådande uppfattningen vid denna tidpunkt var att den omständig-
het att någon tillhandahöll ett verk i en databas som var tillgänglig för
prenumeranter, utgjorde ett tillgängliggörande för allmänheten. Upphovs-
rättsutredningen fann att bildskärmspresentation av konstverk och
fotografier – av den anledningen att dessa måste anses härröra från exemplar
i datorns minne på samma sätt som rörliga bilder på en TV-skärm härrör
från ett videoband – var att anse som offentlig visning, detta till skillnad från
motsvarande presentation av litterära verk, där ”det andliga innehållet i
sådana verk [inte är] utseendet utan i stället de tankar som finns uttrycka i
bokstäver, siffror eller grafiska framställningar”. Sådana presentationer
skulle istället bedömas såsom offentligt framförande.122 Denna verksåtskill-
nad gjordes inte på grund av uttalade skillnader i skyddsintresset verks-
typerna emellan, utan snarare som en logisk följd av den näst intill filoso-
fiskt betingade skillnaden i återgivningen från datorns arbetsminne.

Under motsvarande norska lagrevision användes begreppen ”overføre” och
”spre” utan att det närmare nämndes vilka handlingar som karakteriseras av
”overføring” eller ”spredning”. Vad som skedde på mottagarens skärm
kallades ”framføring av verket” när det rörde sig om litterära verk och
musikverk, medan det för konstverk och fotografier benämndes ”visning av
exemplar av verket”.123 Departementet vitsordade i propositionen det
förstnämnda, men avstod från att uttala sig om skärmvisning av konstverk
och fotografier.124 Rättsosäkerheten bestod när de nordiska länderna ett par

                                                
121 En varaktig diskussion har förvisso förts såväl i Sverige som internationellt om skyddet
för direktsända, så kallade livebilder i TV. Huvuduppfattningen har varit att bilderna om än
de kan sägas vara avbildningar, inte nog uppfyller kravet varaktig fixering för att anses vara
exemplar. Däremot har såväl skyddssyftet som verkets status följdriktigt nog jämförts med
den tidigare från upphovsrätten fristående fotografirätten. Se vidare Karnell, Programinne-
hållet, s. 238 ff.
122 SOU 1985:51, s. 64.
123 NOU 1986:18, s. 17 ff.
124 Ot.prp. nr. 33 (1989-90) s. 7 f.
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år senare vid implementeringen av programvarudirektivet översatte
”displaying [the program]” till ”visning” (Sverige, Danmark och Finland)
samt ”fremvisning” (Norge). Mer korrekt i de första fallen hade kanske varit
att använda termen ”visning av exemplar”. Det norska begreppet
”fremvisning” förvirrade ytterligare eftersom det skulle kunna syfta på både
framförande och visning.125 Att se ”fremvisning” som framförande torde
åtminstone inte hindras av lagförarbetena från 1960-talet, vilket även stöds
av att så skett i senare lagrevisioner. Fremvisning skall alltså avse
”formidling av et verk for opplevelse av det ved påsyn, men på en annen
måte enn ved at eksemplar av verket vises direkte for tilskueren.” 126

Vad gäller bedömningen av skärmbilden är det viktigt att – utifall denna kan
definieras som antingen visning eller framförande – en skarp och definitiv
gräns sätts. Ett fall måste kunna bestämmas som antingen det ena eller det
andra, eftersom en både-och-situation skulle skapa ett slags smörgåsbord för
rättighetsinnehavarna. Förvirringen i såväl förarbeten som doktrin har varit
avsevärd. Det danska Ophavsretsudvalget uttalade i mitten av 1980-talet att
bildskärmpresentation av ett konstverk skall anses som offentligt
framförande,127 för att tio år senare fastslå att om objektet är en genom
stillbild presenterad litterär text, noter eller motsvarande, föreligger en
visning.128 Under mitten av 1990-talet förelåg det på detta område stor
oklarhet och rättslig oenighet i Norden. Sedan dess har dock diskussioner
förts i nordisk doktrin, och samstämmiga röster har uttalat att implemente-
ringen av InfoSoc-direktivet bör ses som ett tillfälle att klarlägga bild-
skärmens rättsliga natur, även om detta inte i första hand är implemente-
ringsarbetets syfte. 

Två ståndpunkter har intagits i debatten. Den tidigare rådande men nu
avtagande går ut på att visningsrätten även i fortsättningen skall omfatta
bruket av konstverk, medan bruk av litterära verk och musikverk omfattas
av framföranderätten, också då det återges på bild- och TV-skärmar.129 Den
andra uppfattningen, som alltså vunnit mark på senare år, är att när ett verk
presenteras på bildskärm, borde detta uppfattas som ett framförande av
verket – inte som visning av ett exemplar av verket – även i de fall verket är
konstnärligt eller fotografiskt. Visningsrätten skall med detta synsätt enbart
komma ifråga då verket förmedlas på ett sådant sätt att mottagaren enkelt
kan tillägna sig dess innehåll genom att direkt betrakta eller beröra det.
Verket måste alltså i sig vara ett ”gjenstand” – fysiskt föremål – eller en
                                                
125 Lund, Begrepet ”offentlig fremførelse”, s. 610.
126 ibid, s. 618.
127 Betænkning nr. 1046/1986, s. 23 f.
128 L 119 1994, under bemærkningerne til § 2.
129 Detta synsätt stöds av bland andra Peter Schønning; Schønning, Offentlig fremførelse s.
630, samt även av Nordell som uttalat att uppfattningen att teknik eller medium skall anses
vara en del av bedömningen inte är något annat än en irrlära. Han menar istället att det av
lagmotiv och äldre doktrin framgår att det avgörande är egenskaper hos själva verket,
samtidigt som han efterlyser en debatt om huruvida ”den i nordisk lagstiftning förekom-
mande uppdelningen mellan framförande och visning fortfarande är ändamålsenlig”,
Nordell, TfR 1999, s. 489 f.
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avbildning, inte återges med hjälp av en anordning. Några undantag för TV-
sändningar, digitala eller analoga, skulle ej göras.130 Denna ståndpunkt står
inte oemotsagd, till exempel kan man fråga sig hur 20 § URL respektive
NURL131 är kompatibla med åsikten att återgivande av ett fotografi på en
bildskärm – eller TV – är ett offentligt framförande. Skall denna modell
användas krävs lagändringar.

Bing har med betoning på teknikområdet diskuterat problemen med skärm-
bildens rättsliga karaktär, där slutsatsen antyder en tredje lösning: begreppet
fremvisning utvecklas till en särskild form jämte framförande och visning.
Detta känns onödigt, inte minst som termen är förvirrande och inte ter sig
rättvisande när det gäller att beskriva till exempel ett fonogram som spelas
upp genom en dator för att höras i dess högtalare. Bättre är då den föregå-
ende lösningen, men med justerade konsumtionsregler i 20 och 21 §§ URL.

Traditionellt har i nordisk rätt visning innefattat iakttagelse av fysiska
verksexemplar, antingen direkt/omedelbart eller indirekt/medelbart,
exempelvis via en TV.132 Skall en uttalad förändring nu ske, bör vikt läggas
vid en konsekvent och entydig begreppsanvändning. En möjlighet är
följaktligen att visning fortsättningsvis endast inbegriper den nuvarande
omedelbara/direkta delen, och alla typer av ”visning” som kräver någon
form av teknisk transmission eller överföring mellan det fysiska verksexem-
plaret och betraktaren skall karaktäriseras som offentligt framförande.

Ytterligare en aspekt på bildskärmspresentationer, som vore högst relevant
vid en förändring enligt ovan, är hur filmverk definieras. Dessa har av
tradition ett starkare skydd – inte minst beträffande offentligt framförande –
än andra verk. I takt med den nya teknikens frammarsch har gränserna
mellan olika underhållningsbranscher delvis suddats ut. I HD:s uppmärk-
sammade dom133 rörande Nintendos TV-spel undersöktes denna gräns. Här
fann dock domstolen att de aktuella spelen (producerade i mitten av 90-talet)
ej kunde uppfattas som filmverk. Utvecklingen av dataspel går emellertid
emot bruk av fler för användaren icke påverkbara inslag med skådespelare
och specialkomponerad musik. Film/dataspelsfrågan berörs inte av InfoSoc-
direktivet, men kan bli nästa ämne för den gränsdragningsdiskussion som
just nu rör visning / framförande.

                                                
130 NOU 1986:18, s. 20 f; Bing, 1995, s. 612 ff; Wagle & Ødegaard, s. 182; samt Lund,
Begrepet ”offentlig fremførelse”, s. 617.
131 Bestämmelsen lyder ”Er et verk utgitt, eller har opphavsmannen overdratt eksemplar av
et kunstverk eller et fotografisk verk, kan eksemplarene vises offentlig […] Denne
bestemmelse gir ikke rett til å vise eksemplar av kunstverk eller av fotografisk verk ved film
eller i kringkasting.”
132 Olsson, Upphovsrättslagstiftningen, s. 65.
133 NJA 2000 s. 580.
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3.3 Förutsättningar för upphovsrättsligt skydd 

3.3.1 “Utgivet”

Vid bedömning av huruvida ett verk skall anses vara utgivet ges ledning av
8 § 2 st URL, som preciserar begreppet till att avse exemplar av verket som
med upphovsmannens samtycke förts i handeln eller eljest blivit spridda till
allmänheten. Detta skall ses i ljuset av det vidare kravet på offentliggjort
som återfinns i bestämmelsens första stycke, och endast ställer krav på att
verket lovligen gjorts tillgängligt för allmänheten. 

Att digitala exemplar av verk överförs via nätverk har lett till en diskussion
om begreppet utgivet, och huruvida detta inträder när upphovsmannen
tillgängliggjort ett verk eller först när användare tillgodogjort sig det. I
Norge diskuterade Opphavsrettsutvalget i sitt delbetänkande ”Opphavsrett
og edb” en förändring av begreppet utgivet i syfte att anpassa det till
nätverkspubliceringar. Något förslag till lagändring gavs inte, men efter
Opphavsrettsutvalgets uttalanden torde 8 § 2 st (N)URL även inbegripa verk
som ”når det tillbys til almenheten gjennom et datamaskinbasert system,
selv om det ikke lokalt er framstilt noe eksemplar” med förbehållet att ”hvis
abonnementsavtalen ikke tillater lokal eksemplarfremstilling, og verket
derfor bare tilbys for fremføring på skjerm, er verket bare ofentliggjort, ikke
utgitt.”134

Med detta i åtanke kan det inte vid tiden för implementeringen av databas-
direktivet ha ansetts att det ställdes krav på lokalt fixerade exemplar för att
utgivning skulle föreligga.135 Bestämmelsen i 8 § URL måste ses i ljuset av
artikel 3 tredje ledet BK, vari begreppet ”utgivet verk” återfinns. Enligt
denna artikel är ett verk publicerat/utgivet när exemplar av verket ”gjorts
tillgängliga på sådant sätt att, med beaktande av verkets art, allmänhetens
rimliga behov blir tillfredsställt.”136

3.3.2 Offentligt / privat

Nätverkstransmitteringarnas inträde i hemmen har inneburit att världen
avsevärt ”krympt”. Begränsningar sätts ej längre av utbudet, utan av
mottagarens kännedom och aktivitet. I denna värld där avstånd endast räknas
i hops137 och kbps138 ställs begrepp som offentligt, privat och närstående på
                                                
134 Ot.prp. nr. 33 (1989-90) s. 16 f.
135 Med fixerade exemplar avses härvidlag digitalt lagrade kopior på exempelvis hårddisk,
diskett, CD- eller DVD-medium, till skillnad från tillfälliga – för användaren flyktiga –
exemplar. Lund, Begrepet ”offentlig fremførelse”, s. 614.
136 Lydelse enligt Bernitz m.fl., Immaterialrättslagstiftningen, s. 313.
137 Ett ”hop” är den väg ett ”paket” med data tar från en router (ungefär ”paketfördelare”)
till nästa på dess väg från avsändare till mottagare inom ett nätverk. Det är för övrigt lätt att
spåra informationens färd över Internet för att se hur många hops som krävs vid en viss
överföring.
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sin spets. Utöver detta tillkommer att det även utanför det rent tekniska
området sker förändringar, då planarkitekter, sociologer och samhällsvetare
ständigt diskuterar hur den privata sfären växer sig allt större,139 samtidigt
som offentligheten – något paradoxalt – förflyttas in i våra vardagsrum.
Detta är måhända inget nytt, men att ovanstående begrepp måste ifrågasättas
och vid behov omdefinieras är av yttersta vikt. Redan 1955 uttalades att
offentligt och privat är ”i virkeligheten retliga standarder, som må tolkes
efter hver tids opfattelse og behov.”140

Som exempel från rättspraxis kan anföras danska Højesterets dom från 1999
om musik på ungdoms- och fritidsgårdar.141 Domstolen fann att det inte var
fråga om ett offentligt framförande, när åhörargruppen karakteriserades av
”interessebetonet fællesskab” och att klubbarna kännetecknades av dagligt
umgänge snarare än fristående arrangemang; samvaro på klubben var ett
alternativ till att umgås i ungdomarnas egna hem. I doktrin har domslutet
kritiserats, framförallt har det ansetts att den inte harmonierar med grund-
satsen att ekonomiskt viktiga aktiviteter skall omfattas av den upphovsrätts-
liga ensamrätten. I detta fall betalade ungdomarna för att bli medlemmar i
klubbarna; en ekonomisk aktivitet knöts sålunda till musikframförandet,
samtidigt som detta ägde rum långt utanför hemmets fyra väggar. En
jämförelse kan göras med 35 § DURL som stadgar att vidarespridning av
kabelsändningar utgör offentligt framförande om den distribueras till minst
tre hushåll, alltså 7–8 personer.142 Det upphovsrättsliga område som under
de senaste tio åren noggrannast utforskat det privata är trots allt exemplar-
framställningen, där inskränkningar gjorts främst avseende digitala kopior,
vilket resulterat i att undantaget för privat bruk ersatts med det snävare för
personligt bruk. 

Domen ifråga går stick i stäv med denna utveckling, vilket förvisso kan tyda
på felaktigheter, men likaväl att den genom de senaste tre årens utveckling
blivit obsolet. KODA, som var klagande, fick dock plåster på såren då
Vestre Landsret ansåg att musik i en frisörsalong, trots att den bara hade 4–5
kunder om dagen och uteslutande spelade italiensk musik, var att anse som
offentligt framförande.143 Att detta avgörande inte är prejudicerande – utan
enbart illustrerar uppfattningen att alla musikframföranden i kommersiella
sammanhang är upphovsrättsligt signifikanta – torde vara mindre viktigt,
eftersom finska HD nyligen prövat ett liknande fall. Bedömningen gällde
huruvida skyddade musikaliska verk, som i kunders närvaro spelades i en
taxi, var att anse som offentligt framförda. Samtliga instanser fann att så var
fallet, men gjorde olika bedömning av ersättningens storlek. Finska HD:s

                                                                                                                           
138 Kilobits per sekund, det vill säga hur mycket information som kan spridas under loppet
av en sekund. Åtta bits är detsamma som en byte.
139 Koktvedgaard, Udviklingen i Norden, s. 513.
140 Lund, Grænsen mellem ”offentlig” og ”privat”, s. 68.
141 UfR 1999, s. 2011.
142 Schønning, Offentlig fremførelse, s. 631 f. Vederlag behöver däremot inte utges vid
vidaresändningar till färre än 25 anslutna mottagare.
143 UfR 1999, s. 2057.
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domslut harmonierar med tidigare nordisk praxis, såsom ”sjukhus- och
hotellfallen” och ”demonstrationsmusik”,144 och är också helt i linje med
den ovan nämnda danska frisördomen.

Beträffande tillgängliggöranden på digital väg torde e-mail vara av privat
natur, liksom publicering på webbsida eller inlägg i diskussionsforum,
såvida verket ifråga är krypterat eller lösenordsskyddat och nyckeln endast
tillhandahålls en sluten krets. Lindberg och Westman går ännu längre och
menar att verk som tillgängliggörs på helt öppna webbsidor inte är riktade
mot allmänheten såvida det krävs kännedom om deras specifika adresser
(det vill säga om de inte kan uppsökas med hjälp av sökmotorer eller via
länkar).145 Detta tycks tvivelaktigt med traditionella definitioner av ”sluten
krets” i åtanke.

Till följd av att skiljelinjen mellan privat och offentligt delvis raderats ut,
har en polemik förts om undantag inom ramen för ”enskilt bruk” och
liknande såvitt gäller digitala förmedlingar. Man har diskuterat huruvida
dessa istället bör prövas mot BK:s trestegstest, enligt vilket inskränkningar i
rätten endast får ”tillämpas i vissa särskilda fall som inte strider mot det
normala utnyttjandet av verket eller annat alster och inte oskäligt inkräktar
på rättighetshavarnas legitima intressen.”146

3.4 Närstående rättigheter 

Samtidigt som den nya teknikens breda genomslag medfört att upphovsmän
själva kan producera, fixera och distribuera sina alster, har paradoxalt nog
skydden för närstående rättighetshavare blivit allt viktigare, inte minst för
underhållningsbranschen. Tendensen är att den utövande konstnären i allt
lägre grad är identisk med kompositören, och att populärmusiken betraktas
som handelsvara lik alla andra, vilket resulterar i att skivbolagen –
”fonogramframställarna” – noga tar tillvara sina ekonomiska intressen. 

Att de närstående rättigheterna är ekonomiskt skyddsvärda råder det ingen
tvekan om – till skillnad från de traditionella upphovsrättsligt skyddade
verksformerna är organisationerna bakom exempelvis TV-sändningar och
fonogramproducenter ofta enorma, vilket kräver skydd för att någon över
huvud taget skall vilja investera i mediemarknaden. En följd av denna
utveckling är att de närstående rättigheterna blivit starkt knutna till
”corporate creation and original ownership”, ett grundläggande begrepp för
hela upphovsrätten i länder med tradition av common law, främst USA.147

Till skillnad från till exempel vårt eget upphovsrättsliga system grundat på

                                                
144 NJA 1980 s. 123 (Mornington), Finska HD 2002:20, NJA 1988 s. 715 (Sjukhus), samt
NJA 1986 s. 702 (Demonstrationsmusik).
145 Lindberg & Westman, s. 259.
146 Rosén, Digitaltekniken, s. 284. Citatet är hämtat från artikel 9.2 BK. Se vidare kapitel
4.3.1.3 nedan.
147 Goldstein, International Copyright, s. 198.
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author’s right, står i angloamerikansk rätt istället rättighetshavaren i
centrum. Båda systemen började ta form under 1700-talet, men medan den
engelska förlagsrätten av marknadsfördelningsskäl gav författarna viss rätt,
var det den franska naturrättsrörelsens tankar om att rätten till andliga verk
och fysiska ting borde likställas, som kom att äga relevans. Det sistnämnda
resulterade efter revolutionen i 1791 års lag, där centralbegreppet var droit
d’auteur.148 Den franska rätten – med dess rätt till mångfaldigande,
spridning och visning – spreds i Kontinentaleuropa medan den engelska
rätten bestod i common law-länderna. Den praktiska skillnaden som detta
fortfarande medför består dels i att en juridisk person, i kontinentaleuropeisk
upphovsrätt endast anses vara upphovsman efter en rättighetsövergång, dels
att droit moral och paternitetsrätten inte finner någon naturlig plats i den
copyright-baserade rätten.149 Ytterligare en olikhet är synen på verksbegrep-
pet, då kontinentaleuropeisk rätt utgår från bland annat originalitet och
föreställningen om att verket avspeglar upphovsmannens personlighet,
medan den amerikanska rätten grundar sig på devisen ”what’s worth
copying, is worth protecting”.

Vid implementeringen av uthyrnings- och utlåningsdirektivet infördes regler
med syfte att ge fonogramframställare samma grundskydd som övriga
upphovsrättshavare, med undantag för ”skyddet för efterlikning, bearbetning
och dylikt”.150 Lydelsen ”göras tillgänglig för allmänheten” i 46 § skall av
denna anledning utläsas såsom överensstämmande med motsvarande
formulering i 2 §.

För alla former av offentligt framförande – även tillrådighetsställande – av
ljudupptagningar har utövande konstnärer och framställaren rätt till
ersättning enligt 47 § URL, detta till skillnad från vad som är fallet med
audiovisuella verk, där utövande konstnärer i princip inte har några rättig-
heter till användning av upptagningar, annat än vad avser spridningsrätten i
45 §.151

                                                
148 Wagle & Ødegaard, s. 39 f.
149 Bryde Andersen, IT-retten, s. 279 f. (kapitel 6.1.c).
150 Prop. 1994/95:58, s. 34.
151 KKD høringsutkast 02.04.2003, s. 20. Motsvarande norska bestämmelser är 45b och 42
§§ NURL.
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4 Internationella initiativ till
legislativ anpassning

4.1 WTO:s TRIPs-avtal

Frihandelsorganisationen GATT uppstod efter andra världskriget. Utöver
arbetet med minskade handelshinder och tullar har organisationen sedan
länge ägnat sig åt immateriella skydd. Först 1986 togs emellertid initiativ till
ett upphovsrättsligt avtal, TRIPs, som stod färdigt i samband med att GATT
upplöstes och ersattes av WTO 1994–95. En av WTO:s (och TRIPs) främsta
förtjänster är dess många medlemsstater, och möjligheten att utöva reell
påtryckning i form av sanktioner mot medlemmar som inte uppfyller sina
förpliktelser. TRIPs-avtalet vänder sig i första hand till utvecklingsländer
och så kallade Newly Industrializing Countries (NIC), då det i stora drag
bygger på BK,152 som de flesta I-länder sedan länge tillträtt.153 I viss mån
reglerar TRIPs även skydd för närstående rättighetshavare.

4.2 WIPO:s konventioner WCT och WPPT

Betydligt mer långtgående bestämmelser återfinns i WIPO Copyright Treaty
(WCT) och WIPO Performances and Phonogram Treaty (WPPT). Det är
dessa två traktater som nu genom bland annat InfoSoc-direktivet skall göras
till gällande lag i EU:s medlemsstater. Traktaterna omnämns ibland
”Internet-traktaten”, eftersom de är tillkomna främst för att skapa lämpliga
skydd i enlighet med de nya krav som informationssamhället ställer på
upphovsrätten och dess närstående rättigheter. 

Angående framföranderätten ger WCT upphovsmän en ”right of
distribution” som gäller ”the making available to the public of the original
and copies of their works through sale or other transfer of ownership”154

samt en ”right to rental”155 med ungefär samma fortsättning. WPPT, som
har sitt ursprung i Romkonventionen, ger motsvarande rättigheter till
utövande konstnärer och fonogramproducenter. I vardera traktaten återfinns
ett ”agreed statement” som stadgar att ”copies” och ”originals and copies”
skall avse ”fixed copies that may be put into circulation as tangible
objects”.156 Av detta ges att digital förmedling av verk inte skall ses som

                                                
152 Artikel 9.1 TRIPs fastslår att anslutna parter skall följa artiklarna 1–21 BK, med
undantag för det ideella rättighetsskyddet i artikel 6bis BK.
153 Riis, Ophavsret og retsøkonomi, s. 162.
154 Artikel 6.1 WCT.
155 Artikel 7.1 WCT.
156 WCT Agreed Statement concerning articles 6 and 7, respektive WPPT Agreed Statement
concerning articles 2(e), 8, 9, 12 and 13.
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distribution eller uthyrning av exemplar av verk, såtillvida det inte samtidigt
sker en överlåtelse av fysiska kopior som utgör exemplar av verket.157

WCT ger upphovsmän en ”communication right” som stadgar att de skall
äga 

the exclusive right of authorizing any communication to the public of
their works, by wire or wireless means, including the making available to
the public of their works in such a way that members of the public may
access these works from a place and at a time individually chosen by
them.158

WPPT ger till skillnad från detta endast skyddssubjekten den underordnade
”making available right”.159 Anledningen är att liveframträdanden och dylikt
ej omfattas av detta skydd, som är menat att innefatta alla sorters befintliga
och framtida digitala och interaktiva nyttjanden.

Under arbetet med WCT och WPPT uppnåddes inga överenskommelser
beträffande reproduktionsrätten vid digital förmedling, eftersom oenighet
rådde om i vilken utsträckning den framställning av flyktiga, tillfälliga
(midlertidige) exemplar som sker vid förmedling i datanät omfattas av
upphovsmannens ensamrätt till reproduktion enligt BK art 9.160 Som nämns
i kapitel 3.1.1 präglades 1990-talet av stor förvirring i denna fråga och i
Sverige uttalades att tillfälliga kopior inte kan anses utgöra exemplar. 

4.3 InfoSoc

EG-direktivet 2001/29/EG, eller som det oftast omnämns, InfoSoc-
direktivet161 antogs i maj 2001 och utgör det sjätte direktivet som i varie-
rande grad harmoniserar medlemsländernas upphovsrätt. Det lämnar de
tidigare fem direktiven162 i stort sett oberörda.163 InfoSoc-direktivet har sin

                                                
157 Lund, Begrepet ”offentlig fremførelse”, s. 612.
158 Artikel 8 WCT.
159 Artikel 10 WPPT.
160 Artikel 9 BK lyder ”1. Upphovsmän till litterära och konstnärliga verk, som skyddas av
denna konvention, äger uteslutande rätt att låta mångfaldiga dessa verk på vad sätt elelr i
vilken form det vara må. 2. Det är förbehållet unionsländernas lagstiftning att tillåta
mångfaldigande av verk som sägs under 1. i vissa särskilda fall, förutsatt att sådant
mångfaldigande icke gör intrång i det normala utnyttjandet av verket och ej heller oskäligt
inkräktar på upphovsmannens legitima intressen. 3. Varje ljud- eller bildupptagning anses
som mångfaldigande i denna konvention.” Texten är hämtad ur Bernitz m.fl., Immaterial-
rättslagstiftningen, s. 316.
161 Det officiella namnet är Europaparlamentets och rådets direktiv om harmonisering av
vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället, och den i
denna framställning valda benämningen har i doktrin och media även The Information
Society Directive, The Copyright Directive (med förkortningen EUCD), Upphovsrätts-
direktivet eller kort och gott Infodirektivet förekommit.
162 Dessa är: 91/250/EEG om skydd av datorprogram; 92/100/EEG om uthyrnings- och
utlåningsrättigheter; 93/83/EEG om upphovsrättsligt skydd avseende satellitsändningar och
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grund i WCT och WPPT samt i Grönboken om upphovsrätter och närstå-
ende rättigheter i informationssamhället från 1995164 och uppföljningen av
denna året därpå.165 Bortsett från de materiella nyheterna innebär direktivet
en oerhörd förändring för medlemsländerna, då en stor del av upphovsrätten
nu ges en EU-rättslig tolkning och nationella domstolar därmed kan hän-
skjuta frågor till EG-domstolen för förhandsavgörande enligt artikel 234 EG.

Efter hård press från USA, som besitter de mäktigaste upphovsrättshavarna,
har den europeiska implementeringen av WIPO:s ”Internet-traktat” under
förhållandevis kort tid166 resulterat i InfoSoc-direktivet. En befogad fråga är
varför de aktuella bestämmelserna inte kopierades in i direktivformen, utan
ersattes av ett fristående europeiskt lagstiftningsverk. Detta ambitiösa
tillvägagångssätt i kombination med nämnda tidspress har bidragit till ett
dokument som från många håll kritiseras för att vara undermåligt.167 

Motsvarande implementering av WCT och WPPT i USA resulterade i den
omtalade DMCA, vars förnyelse där framförallt utgjordes av de tekniska
skyddsåtgärderna, men även av ansvaret för Internet Service Providers
(ISP), det vill säga mellanhänder för nätverksöverföringar. Vidare möjlig-
gjordes avtalslicenser för webbradioutsändare i syfte att undvika att avtal
behöver slutas med varje upphovsman inför framförande av musikaliska
verk – något som alltså kritiserats hårt inom branschen. 

Någon större skillnad föreligger inte mellan DMCA och InfoSoc, utan
snarare medför bakomliggande upphovsrättstraditioner att skillnad i bedöm-
ningen av lagakterna och således hur praxis kommer utvecklas utifrån dessa.

                                                                                                                           
vidaresändning via kabel; 93/98/EEG om harmonisering av de upphovsrättsliga skydds-
tiderna; samt 96/9/EEG om upphovsrättsligt skydd av databaser. Två nyare, till upphovs-
rätten närliggande nyare direktiv som kan vara av intresse är 2000/31/EG (E-handelsdirek-
tivet) samt 98/84/EG om det rättsliga skyddet för tjänster som bygger på eller utförs av
villkorad tillgång.
163 Direktivets art. 11 pekar på de få förändringar som endast påverkar de båda direktiven
92/100/EEG och 93/98/EEG. Se även beaktandesats 16 för förhållandet till E-handelsdirek-
tivet.
164 KOM (95) 382.
165 KOM(96) 568.
166 Det tog 6 år för arbetet med enfrågedirektivet om databaser att passera EU:s lagstift-
ningsapparat. Att jämföra med det väsentligen mer omfattande InfoSoc-direktivet som tog 3
år i anspråk. Hugenholtz, 2000, s. 500.
167 Bland andra Hugenholtz kritiserar hårt direktivet och säger att ”The Directive is a badly
drafted, compromise-ridden, ambiguous piece of legislation.” Hugenholtz, 2000, s. 500.
Han går i sin kritik så långt som till att föreslå att direktivet grundat på artikel 230 EG bör
annulleras av EG-domstolen likt direktivet 98/43/EG om reklam för och sponsring till
förmån för tobaksvaror, i mål C-376/98, Förbundsrepubliken Tyskland mot Europaparla-
mentet och Europeiska unionens råd, REG 2000 s. I-08419. Hugenholtz, 2000,  s. 501 f.
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4.3.1 Relevanta bestämmelser

4.3.1.1 Överföring
InfoSoc-direktivets utan jämförelse viktigaste bestämmelse i detta samman-
hang är artikel 3 med rubriklydelsen ”Rätten till överföring av verk till
allmänheten och rätten att göra andra alster tillgängliga för allmänheten”. 

Bestämmelsens första punkt vilar på artikel 8 WCT och stadgar att
upphovsmännen ensamma äger rätt att tillåta eller förbjuda varje trådbunden
eller trådlös överföring av deras verk till allmänheten (communication to the
public). I bestämmelsen framhålls det särskilt att tillgängliggörande för
allmänheten även inbegriper ensamrätten att göra verken 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, något som ibland även
beskrivs som att göra verk tillgängliga på begäran eller tillrådighetsstäl-
lande, och vars engelska skrivning lyder ”making available to the public”.
Enligt preambelns sats 23 bör rätten till överföring till allmänheten ”förstås i
vid mening och omfatta all överföring till allmänheten som inte är närva-
rande på den plats varifrån överföringen sker.” Den inbegriper också alla
former av sändning eller vidaresändning av ett verk till allmänheten, även
radio- och televisionssändningar.

Andra punkten i artikel 3 grundas på – men innebär en utvidgning jämfört
med – artiklarna 10 och 14 i WPPT, och skyddar utövande konstnärer,
fonogramframställare, filmframställare och radio- och televisionsföretag
mot att upptagningar eller utsändningar på distans tillrådighetsställs i
nätverksmiljöer. Anledningen till att skyddet är mer preciserat utöver att
täcka tillgängliggörande och överföring kan spåras i en ambition att täcka in
on demand-förhållanden utan att påverka framföranderätten vid exempelvis
liveframträdanden.168

I enlighet med gällande rätt stadgar den tredje punkten i artikel 3 att de i
artikelns tidigare stycken omnämnda rättigheterna ej konsumeras genom
överföring eller tillgängliggörande.
 

4.3.1.2 Något om spridning och mångfaldigande 

Spridningsrätten behandlas i artikel 4 och lämnas i stort sett oförändrad
jämfört med uthyrnings- och utlåningsdirektivet. Konsumtion av spridnings-
rätten är sedan länge fast förankrad i den upphovsrättsliga doktrinen och
kommer ifråga så länge det gäller verk eller genom närstående rättigheter
skyddade alster som redan spridits med rättsinnehavarens samtycke, och
endast beträffande vidarespridning. Beaktandesats 29 slår dock fast att
konsumtion aldrig inträder vid spridning av tjänster, vilket innefattar

                                                
168 Rosén, Informationssamhället, s. 593.
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tjänster som på begäran förmedlas över nätet, s k online-tjänster eller on
demand services.

De senaste årtiondena har tillfälliga exemplars upphovsrättsliga status
ihärdigt debatterats, vilket självklart även satt spår i de internationella
konventionerna. En av de viktigaste nyheterna i InfoSoc-direktivet är att
tillfälliga exemplar i portalparagrafen inkluderas i upphovsmannens mång-
faldiganderätt, och således skall likställas med fixerade exemplar. Detta är
ett välkommet klargörande som medför att fokus efter lång tids diskussion
kan föras över till nya gränsdragnings- och definitionsproblem i upphovs-
rätten. 

Självfallet är det inte rimligt att en upphovsman äger ensamrätt till varje
mångfaldigande vid framställning av tillfälliga exemplar, såsom till exempel
temporära installationsfiler eller information i såväl mjukvaru- respektive
hårdvarucache som i RAM-minne; och kanske inte heller till det som
visuellt framträder på bildskärmen. Således införs i artikel 5.1 ett undantag
för tillfälliga kopior som uppfyller ett visst antal kriterier, vilka kan sägas
utmynna i att alla ovan givna exempel är undantagna mångfaldiganderätten. 

Denna lösning, enligt vilken även tillfälliga kopior anses vara mångfaldi-
gade exemplar i lagens mening samtidigt som dessa inte omfattas av
upphovsmannens ensamrätt, tycks otvivelaktigt mest ändamålsenlig.
Undantaget är tvingande och generellt avfattat, varför domstolar på rättvisa
grunder kan pröva framtida former av tillfällig exemplarframställning.
Samtidigt är konstruktionen inte ansträngd i den meningen att den fram-
tvingar frågor om vad objekten ifråga egentligen är, om de inte ses som
exemplar.

4.3.1.3 Inskränkningarna i rättighetshavares skydd
Vid en noggrann genomläsning av direktivet ter sig – som så ofta inom
gemenskapsrätt – regleringarna till en början oerhört långtgående. Men så
nås efter en stunds läsning undantagen vilka genom sin oerhörda utsträckthet
omkullkastar en väsentlig del av de passerade huvudreglerna, såsom det
nämnda mångfaldigandeundantag för tillfälliga kopior. Skall något positivt
sägas om denna lagstiftningsteknik, är det att bakomliggande principer
härigenom med förtjänstfull tydlighet integreras i själva lagtexten, medan
det negativa torde vara att en ovan lagläsare drar för tidiga slutsatser av vad
lagtexten rent praktiskt medför. 

Vändningen i detta direktiv nås, sett ur denna uppsats perspektiv, förvisso
redan i artikel 5, där en till synes omfattande och uttömmande lista med
inskränkningar i rättighetshavarnas skydd presenteras. Vid en närmare
granskning finner läsaren emellertid att dessa inskränkningar, med ett
undantag, är fakultativa, alltså får implementeras i medlemsstaternas
nationella lagstiftning, vilket ur teoretisk synvinkel utsätter läsaren för ännu
en helomvändning. I praktiken är det nämligen så att flertalet medlems-
länders nationella upphovsrättslagar redan innehåller dessa inskränkningar.
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Sats 31 i preambeln talar dock sitt tydliga språk då den betonar att
medlemsländerna grundligt måste se över sina befintliga lagar för att ta
hänsyn till den ”nya elektroniska miljön”. Denna uppmaning till trots
riskerar de fakultativa bestämmelserna att urvattna direktivets huvudsakliga
harmoniseringskrav. Intentionen var att ett begränsat antal undantag skulle
vara identiska i samtliga medlemsländer, men resultatet blev nästintill det
motsatta – ett stort antal undantagsbestämmelser ”erbjöds” emot principen
om ”välj-och-vraka”.169

Inskränkningarna torde inte innebära några genomgripande förändringar på
framföranderättens område, och därför utelämnas detaljerade studier av
dessa i detta sammanhang. Det kan dock nämnas att ett uttalat stöd för de i
nordisk upphovsrätt så centrala avtalslicenserna saknas i uppräkningen, men
att en bokstavstolkning av beaktandesats 18 ger vid handen att direktivet
inte är tänkt att påverka medlemsstaternas bestämmelser avseende förvalt-
ning av rättigheter, till exempel ”kollektiva avtalslicenser med utsträckt
verkan”. Huruvida det är förenligt med direktivet att införa nya avtals-
licenser torde däremot vara en öppen fråga.170

Genom artikel 5.5 appliceras Bernkonventionens så kallade trestegstest –
som där används på mångfaldigande enligt artikel 9.2 – på nämnda artikels
samtliga inskränkningar. Detta innebär att de uppräknade inskränkningarna
endast får ”tillämpas i vissa särskilda fall som inte strider mot det normala
utnyttjandet av verket eller annat alster och inte oskäligt inkräktar på
rättighetshavarnas legitima intressen.”171 

Trestegstestets kriterier uppvisar stora likheter med det för amerikansk rätt
centrala begreppet fair use, vilket är en uppräkning av faktorer som avgör
huruvida ett utnyttjande skall anses utgöra intrång i upphovsrätten. Dessa
kriterier består av verkets karaktär, föremålet för och karaktären av använ-
dandet, användningens omfång, samt användningens betydelse, dels på den
potentiella marknaden för det beskyddade verket, dels för värderingen av
verket.172 Starkt förenklat ställs allmänhetens intresse av användningen –
bedömd utifrån om denna har karaktär av produktivitet eller reproduktivitet
– mot den kommersiella omfattningen.173 Fair use kan sägas ersätta alla de
detaljerade undantagna nyttjandeformer som likt 2 kapitlet URL i stort sett
är legio i kontinentaleuropeisk rätt. Det går trots allt att bedöma huruvida det
föreligger skillnader mellan de amerikanska och kontinentaleuropeiska
                                                
169 Hugenholtz, 2000, s. 500 f.
170 Rosén, Informationssamhället, s. 597.
171 Artikel 5.5 i InfoSoc-direktivet. Motsvarande regel finns i artikel 10 WCT, samt i artikel
13 TRIPs, med den skillnaden att i dessa sammanhang omfattar alla utnyttjanden, och inte
bara mångfaldiganderätten som i BK.
172 De fyra huvudkriterierna i § 107 Copyright Act lyder ”the purpose and character of the
use, including whether such use is of a commercial nature or is for non-profit educational
purposes”, ”the nature of the work”, “the amount and substantiality of the portion used in
relation to the copyrighted work as a whole”, samt ”the effect of the use upon the potential
market for, or value of, the copyrighted work.”
173 Leaffer, s. 461.
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systemen i fråga om balansen mellan skydd och tillåtna nyttjanden. Eftersom
båda systemen, om än på olika sätt, gör avvägningar utifrån liknande
allmänna rimlighetsgrunder, har skyddens styrka traditionellt varit ungefär
densamma.174 De utnyttjandeformer som inte omfattas av undantagen i
kontinentaleuropeisk rätt skulle också i obefintlig mån anses godtagbara i
USA.175 Det är rimligt att anta att dessa – i realiteten mer eller mindre
imaginära – skillnader ytterligare utslätas i och med tillträdet till WCT. Den
största skillnaden mellan de båda systemen är, som tidigare påpekats,
hävdandet av droit moral för en starkare upphovsman, auteur, i europeisk
rätt. I USA gynnas oftast den strikt ekonomiskt intresserade rättighetsinne-
havaren. Detta amerikanska synsätt genomsyrar beklagligt nog InfoSoc-
direktivet i så motto att detta vare sig behandlar droit moral eller försöker
skydda auteurer från de standardavtal producenter, fonogramframställare
och andra aktörer inom mediaindustrin använder i syfte att tillskansa sig
upphovsmännens samtliga rättigheter.176 Upphovsrätten har udner påverkan
av den starka närståenderätten övergått från att vara bipolär tillatt bli
tripolär, och auteurer behöver sålunda numera skydd från två håll.

Utöver undantagen i artikel 5 återfinns för ämnet relevanta inskränkningar i
andra delar av direktivet, se exempelvis undantaget för bland annat
allmänna handlingar i artikel 9.

4.3.1.4 Kort om tekniska skyddsåtgärder
På grundval av artiklarna 11 och 12 i WCT respektive 18 och 19 i WPPT
skapar InfoSoc-direktivets artiklar 6 och 7 två skyddsnivåer utöver det rent
immaterialrättsliga som här ovan presenterats: själva skyddstekniken som
sådan, samt rättsskyddet mot kringgående av denna teknik.177 Westman går i
en artikel ännu längre och lägger till en fjärde nivå – det skydd som skapas
genom licensavtal (inte sällan i form av clickwrap178) som idag som
huvudregel anses giltiga.179 Det nämnda rättsskyddet består i sin tur av två
komponenter; för det första är handlingen varmed skyddet kringgås belagd
med förbud och för det andra vidtas straffsanktioner även mot sådana
förberedande aktiviteter som”tillverkning, import, spridning, försäljning,
uthyrning, marknadsföring i försäljnings- eller uthyrningssyfte eller innehav

                                                
174 Riis, Ophavsret og retsøkonomi, s. 96 f.
175ibid, s. 97.
176 Hugenholtz, 2000, s. 501. Enligt beaktandesats 30 skall direktivets rättigheter fritt kunna
överlåtas genom avtal, samtidigt som artikel 9 fastslår att avtalsrätt inte skall påverkas av
direktivet.
177 Sirinelli, Technological Measures, s. 1 f.
178 Clickwrap är benämningen på de licensavtal som den som installerar ett program måste
godkänna för att kunna slutföra installationen. Det är här tal om en vidareutveckling av så
kallade shrinkwrap-avtal, vilka typiskt sett ingås vid brytning av den med avtalstext täckta
plastförsegling som innesluter ett avtalsobjekt. Det är dock inte oomtvistligt alla dessa typer
av avtal är bindande. Lindberg & Westman, s. 381 f. För en utförlig analys, se Pawlo,
Shrinkwrap- och clickwrap-avtal i svensk och internationell rätt, NIR 1999 s. 140 ff.
179 Westman, Tekniska åtgärder, s. 226.
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i kommersiellt syfte av anordningar, produkter eller komponenter eller
tillhandahållandet av tjänster”180 vilka syftar till att kringgå skydd.

Beaktandesats 48 anger att det rättsliga skyddet bör vara förenligt med
proportionalitetsprincipen och inte inbegripa förbud mot ”sådana
anordningar eller verksamheter som har något annat kommersiellt betydelse-
fullt syfte eller användningsområde än att kringgå tekniskt skydd”. Här
anknyts till det dominerande problemet med tekniska skyddsåtgärder; att på
ett tillfredsställande sätt begränsa dessa för att tillvarata allmänhetens
faktiska rätt att disponera över verket. Detta är dock uteslutande relevant för
mångfaldiganderätten181, varför vidare diskussion inte skall föras här, se
istället Westman, Tekniska åtgärder – teknik, juridik och politik.

4.3.2 Direktivets påverkan på den nordiska rätten 

Det främsta syftet med direktivet är – som sig bör – harmonisering, precise-
ring och ökad klarhet inom gemenskapen. I detta fall naturligtvis inom
upphovsrättens område, där en hög skyddsnivå skapas genom att både
ensamrätter och inskränkningar anpassas.182 Beaktandesats 5 talar om vikten
av att den tekniska utvecklingen bemöts och att ”även om detta inte kräver
nya begrepp […] bör den nu gällande lagstiftningen […] anpassas och
kompletteras.” Beträffande reglerna om kriminalisering av tekniska åtgärder
tvingas flertalet medlemsländer att införa helt nya bestämmelser, och
nämnda beaktandesats innebär att även befintliga bestämmelser väsentligen
bör förändras. I Roséns ögon innebär artiklarna 2–4 in extensio knappast
några nyheter med dramatiska praktiska konsekvenser – endast ökad klarhet
– även om undantag finns. Med tanke på hur nordisk praxis utvecklats tycks
hans ståndpunkt välmotiverad.

Vad gäller mångfaldiganderätten sker ingen reell förändring, även om det nu
definitivt kan uteslutas att”rent automatiska, mycket kortvariga lagringar
som sker när ett verk överförs på Internet” skulle utgöra ett mångfaldigan-
de.183

Även spridningsrätten lämnas relativt oförändrad, med två undantag: För det
första ger artikel 4 tillsammans med beaktandesats 28 endast skydd åt fysisk
vara – tangible article. Därmed ges inget skydd åt elektroniska transmitte-
ringar. Implikationerna härav torde dock vara blygsamma med tanke på att
spridnings- jämte visningsrätten sedan länge omnämnts exemplarrätt. För
det andra antyds en omdefiniering av konsumtionsrekvisitet, då regional
konsumtion framöver definitivt kommer att gälla för alla sorters upphovs-
rättsligt skyddade exemplar. Bestämmelsen gäller endast upphovsmän, och

                                                
180 Artikel 6.2 i InfoSoc-direktivet.
181 Exempelvis den omtvistade bestämmelsen om att de undantag som reglerar mångfal-
digande ej kan komma ifråga såvida originalverkets tekniska skydd kringgåtts. 
182 Beaktandesats 4, InfoSoc-direktivet.
183 Rosén, Informationssamhället, s. 586.
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inte innehavare av närstående rättigheter. För sistnämndas del tillämpas
dock sedan ett par år regional konsumtion genom uthyrnings- och utlånings-
direktivet.184

Den största förändringen reglerar överföringsrätten – communication to the
public. Traditionellt inbegriper denna rätt att göra ett verk tillgängligt 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”, det vill säga genom
tillrådighetsställande. Överföringsrätten begränsas i direktivets beaktande-
sats 23, som talar om ”överföring till allmänheten som inte är närvarande på
den plats varifrån överföringen sker”. Följaktligen omfattas ej liveframträ-
danden, uppspelning av inspelade verk eller andra prestationer inför en
närvarande publik, såsom framföranden på diskotek eller via TV-skärmar i
restaurangmiljö. I fråga om tekniken för överföring nämns inga
begränsningar; varje form av interaktiv kommunikation som är riktad till
allmänheten omfattas.

Den första relevanta fråga som måste ställas gäller om tillrådighetsställelse
under de förutsättningar som direktivet uppställer kan rymmas inom något
eller några av de befintliga tillgängliggörandeformerna i URL.185 En möjlig
ståndpunkt är att den nuvarande ordalydelsen ”förfoga över verket [...]
genom att göra det tillgängligt för allmänheten” i 2 § 1 st URL, första
momentet, kan anses innefatta alla former av tillgängliggörande för allmän-
heten. I bestämmelsens tredje moment nämns endast de tillgängliggörande-
former som var relevanta vid tidpunkten för lagens tillkomst. Enligt detta
synsätt innefattar således ensamrätten redan nu för upphovsrättsinnehavare
att göra verk tillgängliga för allmänheten såväl genom överförande som
tillrådighetsställande.186 

Beträffande närstående rättighetshavare påverkar direktivet inte de rättig-
heter som avses i artikel 8 uthyrnings- och utlåningsdirektivet eller i artikel
4 satellit- och kabeldirektivet. Beaktandesats 26 stadgar att medlemsstaterna
bör bevilja kollektiva licenser för tjänster som radio- och televisionsföretag
tillrådighetsställer allmänheten. Det finns anledning att överväga, på vilket
sätt den ”uppmuntran” som nämns i ingressen skall ges och huruvida det
behöver vidtas lagstiftningsåtgärder för att underlätta beviljandet av licenser.

Då URL i dess nuvarande lydelse i detta avseende innefattar en ersättnings-
rätt, utan att ge rätt för närstående rättighetshavare till tillrådighetsställelse
som dessa enligt InfoSoc-direktivet är berättigade till, torde det mest
naturliga vara att inordna bestämmelserna om denna ensamrätt i de paragra-
fer som gäller närstående rättigheter. Se vidare i kapitel 5.

                                                
184 Därav reglerna i 45 § 4 st, 46 § 3 st, samt 48 § 4 st URL.
185 En minoritetsuppfattning är att tillrådighetsställande redan skyddas genom att överföring
på beställning ses som en uthyrning, och därmed faller in under uthyrnings- och utlånings-
direktivet. Denna uppfattning presenterades i uppföljningen till grönboken om InfoSoc,
KOM(96) 568, s. 12 f.
186 Undervisningsministeriets promemoria 14.9.2001, s. 6.
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Det vore rimligt att enligt artikel 3 införliva överföringsrätten i tillgänglig-
göranderätten, under förutsättning att den sistnämnda antas vara en syntetisk
konstruktion som inte kan sönderdelas enbart i de tre förfogandeformer som
omtalas i ensamrättens portalparagraf. Framförallt med tanke på att
överföring i nätmiljöer näppeligen torde rymmas inom dessa traditionella
definitioner.187 Vid en fingranskning uppenbaras följande:

Spridning torde inte äga relevans, eftersom den enligt InfoSoc art. 4 jämte
beaktandesats 28 endast omfattar fysiska exemplar.

Även visning är lätt att avfärda, eftersom även detta begrepp sorteras under
exemplarrätten och därmed åsyftar en okulärbesiktning av ett specifikt
exemplar. Sålunda är visningsbegreppet svårt att applicera på själva över-
föringsmomentet.

Återstår gör då offentligt framförande, ett begrepp som visat sig flexibelt,
inte minst efter HD:s avgörande i MP3-fallet. Rätten fann som bekant att
framförandet, trots att det de facto ägde rum endast i den mån webbside-
besökaren aktivt valde att öppna filen, initierats i det ögonblick någon
genom upprättande av länkar tillgängliggjort de verk som andra lagrat i
MP3-format. Närmare besett hade ju länkningen underlättat för den enskilde
att överföra ljudfilen till sin egen dator, varefter uppspelning kunde ske.188

Trots denna dynamiska tolkningsmöjlighet – som har stöd i nordisk doktrin
– återstår ett hinder för att säkert fastslå att tillrådighetsställande ryms inom
det aktuella begreppet. Offentligt framförande har i nordisk rätt hittills
åsyftat ”framföranden” av verk som framträder i förlopp eller i rörelse över
tid, såsom musik, dans, tal eller film. ”Framföranden” av andra verk, främst
konstverk i form av separata bilder, fotografier och skulpturer avbildade i
tvådimensionell form, har inte ansetts utgöra framföranden när dessa
framträtt på exempelvis en bildskärm, utan har istället klassificerats som
visningar. Att anta att all digital överföring – av alla typer av skyddade verk
– sorterar under framförande förefaller inte odiskutabelt. Inledningsvis kan
dock konstateras att visningsrätten torde vara helt irrelevant, då det
intressanta i detta sammanhang är själva transmitteringsmomentet. 

Dessa är i huvuddrag förutsättningarna för de nordiska länderna inför
implementeringen av InfoSoc-direktivet. Förändringar av mer detaljerad art
vävs in i redogörelsen för den modell för implementeringsalternativ baserad
på hur 2 § i de nordiska upphovsrättslagarna kan författas i enlighet med
direktivet. 

                                                
187 I 2 § DURL kan med stöd av lydelsen en sådan tolkning uteslutas, medan detta i de
finska, norska och svenska lagarna att döma av bestämmelsernas editering inte är lika
självklart.
188 Rosén, Informationssamhället, s. 590.
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5 Implementeringen av InfoSoc
i Norden
Direktivet antogs den 22 maj 2001 och var tänkt att – efter drygt ett och ett
halvt år – ha implementerats i medlemsländernas lagstiftningar senast per
den 21 december 2002. Trots den förhållandevis långa implementeringstiden
kommer Sverige – som internationellt gjort sig känt för långa och inte alltid
så resultatgivande upphovsrättsutredningar – inte att kunna implementera
direktivet förrän tidigast hösten 2003. I Finland har efter upphovsrätts-
kommissionens betänkande189 en proposition190 lagts fram och sedan
avvisats av parlamentet.191 Departementet står således inför en omarbetning
av förslaget. I Norge är ett betänkande192 i skrivande stund (April, 2003) ute
på remiss, och i Danmark har implementeringen under tiden genomförts.193 

Den modell för implementeringsalternativ som här skall presenteras tar
utgångspunkt i begreppen i 2 §:

1. bibehållandet av befintliga begrepp
a. med införandet av exemplifieringar
b. med vissa tillägg
c. helt oförändrad lydelse

2. nya och eller förändrade begrepp

I redogörelsen för dessa alternativ integreras i lösningar som valts i de finska
och norska förslagen, medan den danska lagändringen utförligt beskrivs och
först därefter inordnas i ovanstående modell.

5.1 Bibehållandet av befintliga begrepp i 2 §
URL

Vid utarbetandet av det som sedermera blev den svenska upphovsrättslagen,
tog auktorrättskommittén följande utgångspunkt:

Önskemålet att finna en beskrivning av upphovsmannens rätt, som inte
snabbt blir omodern genom teknikens utveckling, är uppenbarligen
särskilt betydelsefullt, när det gäller olika sätt att angiva olika sätt att

                                                
189 Kommittébetänkande 2002:5.
190 Finska regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av
upphovsrättslagen och 49 kap. strafflagen (RP 177/2002).
191 Finska riksdagens skrivelse RSk 49/2002. Anledningen till att propositionen inte antogs
var att den innehöll oklarheter, som med lagens straffrättsliga delar i åtanke inte kunde
förbises. 
192 KKD høringsutkast 02.04.2003.
193 För en överblick över samtliga medlemsstaters implementeringsprocesser hänvisas till
http://wiki.ael.be/index.php/EUCD-Status. 
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förfoga över verket. En riktpunkt för kommitténs arbete härvidlag har
därför varit att finna en beskrivning som – i den mån utvecklingen på
teknikens område nu kan överblickas och förutses – skulle kunna bli
bestående under en längre tid.194

I samband med alla förändringar av URL bör Auktorrättskommitténs strävan
efter teknikneutralitet i möjligaste mån beaktas. Grundprincipen måste vara
att bortse från ytliga skillnader och istället abstrahera tekniska påfund i syfte
att ge två skenbart olika men i teorin identiska tekniker samma juridiska
betydelse. Mycket av den förvirring som rått kring begreppens räckvidd
bottnar just i att det fokuserats på tekniken. På upphovsrättsområdet måste
kommunikation ses som meddelande, inte som kommunikationsteknologi.195

Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till vid revision av begrepp är omformule-
ringens inverkan på det praktiska rättslivet, till exempel när det gäller
filmavtal och förvaltningskontrakt på musikområdet. Om någon egentlig
förändring inte skett från gällande rätt måste en nyskrivning ses som onödig.
Med hjälp av exemplifieringar eller preciseringar av begrepp kan i många
fall dessas ursprungliga lydelse behållas.

5.1.1 Med införande av exemplifieringar

Genom att i 2 § införa exemplifieringar av när offentligt framförande
föreligger kan traditionella nordiska begrepp vidmakthållas. Samtidigt
tydliggörs för domstolar att en förändring skett, så att dessa effektivt kan
harmonisera svensk praxis med den på europeisk och global nivå gällande.
Bruun anser – säkerligen befogat – att det med tanke på legalitetsprincipen
är tveksamt om förfoganden, som inte kan subsumeras under de tre befint-
liga tillgängliggörandeformerna, genom en utvidgad tolkning kan tillämpas
på det mest närliggande begreppet, såsom skett i exempelvis det danska
MP3-avgörandet. Detta resonemang grundas på att kränkningen av
upphovsmannens rätt i viss mån är kriminaliserad, och att det inte vore
eftersträvansvärt att ge olika innebörd åt begreppen allt efter sammanhangets
civil- eller straffrättsliga natur.

En tänkbar lydelse vore: 

verket göres tillgängligt för allmänheten då det framföres offentligt,
exempelvis direkt eller medelst radio eller television eller genom överfö-
ring till allmänheten på ett sådant sätt att enskilda kan få tillgång till det
från en plats och vid en tidpunkt de själva väljer, så ock då exemplar
därav utbjudes till försäljning…196 

                                                
194 SOU 1956:25, s. 92.
195 Lund, Begrepet ”offentlig fremførelse”, s. 621.
196 Bruun, 2001, s. 626.
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En sådan lagkonstruktion skulle även undanröja den rättsosäkerhet som en
alltför långtgående tillämpning av 2 § 3 st URL kan tänkas medföra. I
synnerhet om stadgandet skulle ses som en ren exempelförteckning över
tillgängliggörande – något som de facto generellt skall omfatta alla förfo-
ganden av ekonomisk betydelse. Vidare framhåller Bruun, som föreslagit
ovanstående laglydelse, att en exemplifiering – åtminstone jämfört med en
uttömmande uppräkning – skulle göra bestämmelsen mer teknikneutral samt
minimera behovet av undantagsbestämmelser och underlätta dessas anpass-
ning. Den främsta nackdelen med denna konstruktion är risken att detta blir
en nordisk särlösning.

Det norska förslag som presenterats ligger närmast en sådan konstruktion.
Departementet föreslår att 2 § NURL ges en förändrad lydelse i tredje
stycket, därtill adderas ett fjärde stycke med exemplifieringar på vad som
anses vara offentligt framförande:

Verket gjøres tilgjengelig for allmennheten når
a) eksemplar av verket frembys til salg, utleie eller utlån eller på annen
måte spres til allmennheten,
b) eksemplar av verket vises offentlig eller
c) verket fremføres offentlig.

Som offentlig fremføring regnes også kringkasting eller annen overføring
i tråd eller trådløst til allmennheten, herunder når verket stilles til rådig-
het på en slik måte at den enkelte selv kan velge tid og sted for tilgang til
verket.197

Av ordalydelsen att döma, hör förslaget snarare hemma i denna framställ-
nings i nästföljande kapitel, ”Med vissa tillägg”. Anledningen till att det
ändå bör kategoriseras som en exemplifiering står att finna i förarbetets
uttalanden om att varken uppräkningen under det tredje styckets punkter a–
c, eller definitionerna av vad som enligt fjärde stycket skall ses som
offentligt framförande, är uttömmande.198 Härvidlag ligger lydelsen i linje
med Bruuns förslag, men avviker från detta, i den bemärkelsen att ej heller
tillgängliggörandeformerna anses utgöra en uttömmande exemplifiering. En
sådan lösning vore fördelaktig i så motto att domstolar enkelt skulle kunna
infoga nya och framtida nyttjandeformer, som till exempel 1990-talets
nätverksöverföringar. Den stora nackdelen är, som Bruun påpekar, att
legalitetsprincipen – i ljuset av InfoSoc-direktivets bakomliggande krav på
hårdare tag emot kränkningar jämte dess starkare skydd för närstående
rättighetshavare – blir mer relevant än någonsin eftersom upphovsrätten
ytterligare närmar sig straffrätten.

Lund delar i stort Bruuns uppfattning vad gäller exemplifieringar, men anser
framförallt att konstruktionen kan användas i syfte att klargöra bildskärmens

                                                
197 KKD høringsutkast 02.04.2003, s. 95.
198 ibid, s. 75 f.
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rättsliga natur. Hennes implementeringsanalys utmynnar i ambitionen att
utifrån den befintliga norska lagstiftningsmodellen – där 2 § NURL
definierar ”å gjøre verket tillgjengelig for almenheten” för att sedan ge
exempel på vad som kan avses med ett offentligt framförande – lansera
exemplifieringar såsom ”fremvisning av verk på skærm” i syfte att klargöra
och belysa. I enlighet med detta sätt skulle de nordiska lagkonstruktionerna
och framförallt begreppet offentligt framförande kunna bibehållas i
möjligaste mån, och således omfatta alla presentationer av upphovsrättsligt
skyddade verk på bildskärmar.

Beträffande skärmvisningar valde det norska departementet, som framgår
ovan, att inte exemplifiera begreppet, utan att istället använda definitionen
”eksemplar av verket vises offentlig”. I förarbetena uttrycks tydligt att
visning enligt betänkandet endast omfattar fysiska exemplar. Detta norska
förslag sträcker sig emellertid längre än det danska, eftersom det innebär att
all projicering av verk ses som framförande.199 Denna definition kan te sig
en aning motsägelsefull, eftersom exempelvis den bild som syns när ett
fotografi i diabildsformat projiceras på en duk naturligtvis måste anses
utgöra samma exemplar som det i projektorn genomlysta.200 Den föreslagna
lydelsen är i stort sett identisk med den danska implementeringens, men
beträffande visningsrättens vidsträckthet stadgar de danska förarbetena
istället att

gengivelse af kunstværker i forbindelse med lysbilledforevisninger skal
dog fortsat betragtes som en visning af værkseksemplaret, når der er tale
om en direkte projicering af selve billedet på en skærm. Det samme
gælder ved gengivelse af tekster, noder og lign. på en skærm ved hjælp af
en overheadprojektor. Afspilning af værker i form af løbende billeder, fx
filmforevisning i biografer, henføres dog som hidtil under fremførelses-
retten.201

Detta framstår som mer logiskt om exemplarsdefinitionen jämförs med
tidigare doktrin. Det finska förslaget följer samma tendens, men underbyggs
av mindre tydliga resonemang:

Det är fråga om offentligt framförande av ett verk när t.ex. ett fotografi,
en digital bildfil eller en film, eller däri ingående konstverk eller andra
verk, projiceras med hjälp av tekniska hjälpmedel för att ses av en
närvarande publik. […] Om verksexemplaret självt däremot kan ses t.ex.
genom att titta genom ett hjälpmedel handlar det fortfarande om
visning.202

                                                
199 KKD høringsutkast 02.04.2003, s. 75.
200 Såvida man inte anser att exempelvis en spegelbild av ett föremål är ett fristående
exemplar, jämför kapitel 3.2.
201 Lovforslag nr. L 19 2002, under Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser,
Til § 2. Se vidare kapitel 5.3.2 nedan.
202 RP 177/2002, s. 77.
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5.1.2 Med vissa tillägg

För överföringar presenterar Lund en lösning som grundas på tanken att
direktivet inte tillför framförandebegreppet något nytt i förhållande till WCT
och WPPT, och att därför inte heller någon förändring av de nordiska
lagtexterna är nödvändigt, om än önskvärt. Detta förslag består i ett tydlig-
görande i form av det i 2 § 3 st uttryckliga konstaterandet att tillgängliggö-
randet för allmänheten är ett vidsträckt begrepp och inbegriper (1) offentligt
framförande, (2) utsändningar i radio och television samt (3) annan överfö-
ring till allmänheten. Konkret består det av en föreslagen lagkonstruktion
som i norsk språkdräkt skulle lyda 

å framføre verket offentlig, kringkaste eller på annen måte overføre
verket til almenheten, også å stille verket till rådighet for mottaker på
den måte at han selv bestemmer tid og sted for sin tilgang til verket.203

Lund påpekar dock själv svagheten i ett sådant resonemang; uppräkningen
leder till antitetiska tolkningar när sedan nya nyttjandeformer får aktualitet
kan det hävdas att dessa ej omfattas av bestämmelsen. Väljer man att stödja
sig på denna indelning av framföranderätten samt de i nuläget vaga begrep-
pen kan det bli svårt att bestämma räckvidden av sådana tillgängliggöran-
den som inte omfattas av spridning eller visning av exemplar, vilket skulle
strida mot de bakomliggande principerna för de nordiska upphovsrättslagar-
nas definition av upphovsrättsinnehavarens ensamrätt. Lund menar att om en
mer specificerad definition skall ges, bör denna motsvara den nuvarande
danska modellen, enligt vilken verket görs tillgängligt för allmänheten när
det ”fremføres offentlig, herunder udsendes i radio eller fjernsyn”. Hon
konstaterar att en sådan lydelse förvisso möjligen skulle skapa tvivel om
framförandebegreppets räckvidd men trots detta är att föredra.204 Med det
ytterligare tillägget ”og tilrådighedsstillelse for almenheden” skulle framfö-
rande till fullo uppfylla direktivet. Någon anledning att istället använda det
mer utförliga ”från en plats och vid en tidpunkt som de själva väljer” skulle
inte finnas, då tillrådighetsställande är ett mycket precist och samtidigt
generellt uttryck.205 

5.1.2.1 Tillrådighetsställelse – making available to the public
Det kan konstateras att det är vanskligt att översätta offentligt framförande
med ”public performance” då detta i internationell rätt begränsas till
framförande för en närvarande publik, antingen vid ett ”levande”
framträdande eller via en ljudupptagning, radio, TV eller liknande.206 I
beaktandesats 23 i InfoSoc-direktivet anges att artikel 3 inte endast omfattar
detta, utan att rätten ”should be understood in a broad sense covering all
communication to the public not present at the place where the communica

                                                
203 Lund, Begrepet ”offentlig fremførelse”, s. 617 f.
204 ibid, s. 619.
205 Schønning, Offentlig fremførelse, s. 628.
206 WIPO Glossary, s. 182.
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tion originates” samt ”should cover any such transmission or retrans-
mission of a work to the public by wire or wireless means, including
broadcasting.” 

Att begreppet ”public performance” ej återfinns någonstans i EU:s lagstift-
ning förklaras av att framförande direkt för publik inte berör varor eller
tjänsters fria rörlighet inom gemenskapen, och sålunda undandrar sig
lagstiftarens harmoniseringsintresse. En korrekt översättning av offentligt
framförande lyder i stället som tidigare påpekats ”communication to the
public”.

Det kan anföras att begreppet offentligt framförande redan i dagsläget
förekommer i de nordiska upphovsrättslagarna i betydelsen ”communication
to the public” – om däri inkluderas visning – snarare än ”public
performance” enligt BK. Eftersom InfoSoc skall anpassas till Bernkonven-
tionens medlemsländer, vars lagstiftningar är fulla av inbördes olikheter,
skulle den nuvarande systematiken mycket väl kunna bevaras.207

En reviderad terminologi har alltså i sig inget egenvärde, men att klargöra
vad som avses med att ”göra verket tillgängligt för allmänheten” vore en
tänkbar förfining av lagen, om inte av hänsyn till internationell eller
europeisk utveckling så av pedagogiska orsaker. En ovan läsare av upphovs-
rättslagen kategoriserar nämligen knappast TV-sändning, förmedling över
högtalaranläggning eller tillgängliggörande över ett nätverk såsom
”offentligt framförande”. Formuleringen ”att göra tillgänglig” är också
problematisk – trots att den sedan länge använts i nordisk lagstiftning –
eftersom den naturliga engelska översättningen lyder ”making available”,
vilket är ett betydligt snävare begrepp.208 Rubriken till artikel 3 i den
engelska direktivtexten lyder ”[r]ight of communication to the public of
works and right of making available to the public other subject-matter”.
Making available syftar här på artikelns andra stycke som behandlar
närstående rättighetshavare, men endast sådant tillgängliggörande som sker
vid en tid och på en plats som den enskilde själv väljer. Följaktligen har i
den danska språkdräkten ”making available” översatts till
”tillrådighetsstillelse”, med vilket alltså avses ett permanent tillgänglig-
görande av verk som en brukare när som helst kan tillgodogöra sig. Det
upphovsrättsliga begreppet att göra tillgänglig behöver inte betyda – men
utesluter inte heller – att verket står till rådighet för brukaren vid den tid och
den plats som denne själv bestämmer. Detta överensstämmer med WCT där
det talas om ”communication to the public”, inkluderat ”making available”
vilket motsvarar tillrådighetsställande, och på tyska benämns Recht der
Zuverfügungstellung209. Utöver vad som sagts innefattas tillrådighetsstäl-
lande i denna mening genom praxis redan nu av tillgängliggöranderätten,
där den främst uppfattas som en del av framföranderätten. Exemplet
                                                
207 Schønning, Offentlig fremførelse, s. 628.
208 Lund, Begrepet ”offentlig fremførelse”, s. 620.
209 Zuverfügungstellung förekomemr dock ej i direktivtextens tyska översättning. Istället
används i rubriken Zugänglichmachung, som motsvarar det svenska ”göra … tillgängliga”.
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understryker ånyo vikten av en strikt teknikneutralitet, samt en korrekt och
exakt begreppsanvändning vid lagändringar. 

5.1.3 Helt oförändrad lydelse

Det faktum att 2 § 3 st endast ses som en exemplifiering gör knappast att de
nordiska lagarna i dagsläget innefattar helt nya former av tillgängliggöran-
den, såsom tillrådighetsställande. Dock har nordiska domstolar vid ett
flertal tillfällen visat sig villiga att subsumera tillgängliggörandet av verk
under något av de tre lagstadgade tillvägagångssätten; NJA 1996 s. 79
(BBS), NJA 2000 s. 292 (MP3), UfR 2001 s. 1572 V (Länkar) samt finska
Upphovsrättsrådets beslut 2001:8 styrker alla detta resonemang. Om man
alltså accepterar slutsatsen att 2 § 3 st URL omfattar allt som faller inom
ramen för en extensiv och teknikneutral tolkning av de tre angivna
tillgängliggörandeformerna, nås den centrala frågan: I vilken mån omfattar
det nordiska begreppet offentligt framförande överföring av digitala verk?
Enligt ovannämnda praxis inbegriper begreppet redan idag digital överfö-
ring, vilket innebär att de nordiska lagarna de facto skulle kunna behålla en
oförändrad lydelse i dessa delar av den aktuella lagstiftningen.

En sådan lösning kan dock knappast sägas vara optimal, eftersom imple-
menteringen, som sagt, innebär ett enastående tillfälle att i samklang med
praxis klargöra och uppdatera lagtexten. Lyckligtvis har inget nordiskt
departement föreslagit en sådan ”halvmesyr” – åtminstone inte än.

5.2 Nya och eller förändrade begrepp i 2 § URL

Det vore möjligen oortodoxt att hävda att överföringsrätten till ordalydelse
och innehåll ej kan subsumeras under offentligt framförande – även om
exempel eller klargöranden införs i lagtexten. Icke desto mindre skulle
denna hållning kunna grundas på att överföringar kräver ett jämfört med
offentliga framföranden annorlunda utformat skydd. Den legislativa
lösningen skulle då kunna finnas i att offentligt framförande reserveras för
direkt framförande och ett helt nytt förfogande likställs med de befintliga tre
i 2 § 3 st.210 Verket skulle i så fall göras tillgängligt för allmänheten genom: 
� offentligt framförande (i betydelsen public performance)211

� offentlig visning (fortsatt som en del av exemplarrätten, det vill säga
utan användning av tekniska hjälpmedel)

� radio- och televisionssändningar samt annan överföring till allmänheten
på ett sådant sätt att enskilda kan få tillgång till verk från en plats och
vid en tidpunkt som de själva väljer (tillrådighetsställelse)212

� spridning av exemplar (i enlighet med uthyrnings- och utlåningsdirekti-
vet).

                                                
210 Bruun, 2001, s. 627.
211 I enlighet med artikel 11 BK. Angående begreppen, se kapitel 5.1.2.1 ovan.
212 Detta tillgängliggörande grundar sig på artikel 11bis BK.
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Finlands regering fann i sin proposition denna konstruktion vara den mest
lämpliga, vilket, även om propositionen sedermera i sin helhet förkastats av
parlamentet, måste anses vara intressant. Departementet avsåg att överföring
skulle komma att omfatta all transmission som äger rum när överföringens
utgångspunkt och publiken befinner sig på avstånd från varandra, inklusive
TV- och radiosändningar. Även”framförande” som sker i samma hus, eller
rent av i samma rum, definieras som överföringar om det till exempel sker
via ett flertal terminaler.213 Beträffande länkning har dock departementet
valt att inte uttala sig, vare sig i lagtexten eller i propositionen, utan lämnar
åt domstolarna att klargöra rättsläget.214 

Frågan är om det verkligen måste göras en åtskillnad mellan direkt och
indirekt framförande på detta sätt, inte minst med tanke på de praktiska
omställningsproblem som denna i alla fall inledningsvis skulle medföra.
Anser lagstiftaren att det finns ett behov av ett starkare skydd för upphovs-
rättshavare vars verk nyttjas digitalt, ter det sig långt mer praktiskt att istället
noggrannare reglera sådana förhållanden i kapitel 2 (F)URL. Är det däremot
en önskan att vara tydlig som kommer till uttryck i ovanstående lydelse
önskas, ter sig motargument svårare att försvara. Rent språkligt är det inte
självklart att subsumera överföring under framförande. En av de viktigaste
parametrarna för upphovsrätten i informationssamhället är den allmänna
uppfattningen – normbildningen – om vilka utnyttjanden som anses godtag-
bara. Utvecklingen går uppenbart mot en opinion för fria utnyttjanden av
verk – program som likt Napster baseras på transmissionstekniken peer-to-
peer215 används till skillnad från vad som var fallet med BBS:erna inte
endast av en liten grupp unga, mycket intresserade (män), utan har nått stor
folklig spridning. För den stora massan påverkar detta självfallet rättsmed-
vetandet långt mycket mer än den direktivimplementering som stundar, och
av denna anledning är det viktigt att en sådan implementering möjligaste
mån är överskådlig och klar. I linje härmed karaktäriseras förslaget ovan
redan i portalparagrafen av föredömlig klarhet, och förefaller ur denna
aspekt synnerligen livsdugligt. Å andra sidan skulle en exemplifiering enligt
kapitel 5.1.1 åstadkomma detta med än enklare medel, vilket inte är oviktigt
i sammanhanget.

I syfte att underlätta ett avgörande av bildskärmens rättsliga natur vore
sannolikt en genomgripande revision av befintliga begrepp nödvändig. I
enlighet med exemplarrätten i Auktorrättskommitténs mening skulle visning
kunna avse ”situationer där det mänskliga ögat betraktar ett givet fysiskt

                                                
213 RP 177/2002, s. 76.
214 ibid, s. 78.
215 Peer-to-peer (populärt omnämnt p2p) innebär direktkommunikation mellan två
jämställda parter utan att den överförda informationen transfereras via någon mellanlig-
gande kommunikationscentral. I den finska propositionen innefattas i begreppet överföring
att en person medelst peer-to-peer möjliggör för andra att använda verk som finns lagrat på
dennes dator. För en utförlig analys av peer-to-peer och dess rättsverkningarna hänvisas till
Gibson, Ansvar for ophavsretskrænkelser.
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exemplar utan hjälp av någon mellanliggande digital omvandling till något
som det mänskliga ögat kan observera”.216 På detta sätt skulle visningsrätten
– liksom den andra delen av exemplarrätten; spridningsrätten – i enlighet
med InfoSoc-direktivets artikel 4 endast inbegripa hanteringen av ett fysiskt
föremål.

Offentligt framförande skulle å andra sidan avse även situationer där texter,
notblad och bilder framträder på bildskärmar. Detta skulle inbegripa att ett
för människor i och för sig förnimbart fysiskt exemplar medelst TV-kamera
och utsändning transmitteras till annan ort för att där framträda på TV- och
eller bildskärmar. En sådan lösning skulle få mycket stora konsekvenser för
nuvarande inskränkningar i URL. Exempelvis skulle allmänhetens rätt att
visa utgivna exemplar enligt 20 § 1 st URL, i fortsättningen inte gälla
verksarterna ovan eftersom detta då skulle anses utgöra framförande. Om
inte samtidigt inskränkningarna ifråga ändras, skulle framföranderätten i
nätmiljöer främst begränsas av de tämligen modesta inskränkningarna i 21 §
URL. Rosén betonar även att om 20 § 1 st URL inte anses omfatta
”mellanliggande” digitala exemplar som uppstår vid en transmittering –
såvida de alltså inte kan anses utgivna i sig – torde följden av ovanstående
förändringar i framföranderättens räckvidd medföra att stora grupper av
rättighetsinnehavare till text, grafiskt presenterad musik och bildkonst
förlänas med ett avsevärt förstärkt rättsskydd i nätmiljön.217

Den finska propositionens tillgängliggöranderätt bygger vid sidan av
uppdelningen mellan framförande och överföring på en klar uppdelning
även av begreppen visning och framförande, där visning endast syftar på
direkta tillgängliggöranden – då publiken kan se eller höra verket utan
användande av tekniska anordningar – oavsett verkets art.218 Detta förslag
till ändrad laglydelse har stort stöd i nordisk doktrin och måste anses
ändamålsenligt. Det är oklart huruvida ett tydliggörande i lagtexten egentli-
gen behövs, eller om avsaknaden av ett sådant kompenseras av glasklara
förarbetsuttalanden. Det är däremot uppenbart att en tydlig lagtext i detta
sammanhang vore önskvärd – inte minst för att tydligt anvisa domstolar att
förändring skett. Viktigast i sammanhanget är slutligen att vidta åtgärder för
att inskränka det stärkta rättighetsskyddet, förslagsvis genom att 20 § även
låts omfatta offentligt framförande – men inte överföring – jämte att andra
styckets ”visa” ersätts med ”offentligt framföra”. 

5.3 Den danska implementeringen219

Senare års försprång beträffande den upphovsrättsliga lagstiftningsutveck-
lingen avspeglar sig i implementeringsarbetet i så mån att Danmark på egen

                                                
216 Rosén, Informationssamhället, s. 591.
217 ibid, s. 592.
218 RP 177/2002, s. 77.
219 Hela detta kapitel omhandlar Lovforslag nr. L 19 2002, och främst dess kommentarer i
kapitlet Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser. Sidhänvisningar kan ej ske.
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hand utarbetat ett förslag som nu blivit gällande lag. En av de klargörande
förändringar som ägt rum, innebär att kapitel 2 numera rubriceras
”Indskrænkninger i ophavsretten og forvaltning af rettigheder ved aftale-
licens”. I det norska förslaget tas ytterligare ett steg i samma riktning, och
motsvarande kapitel föreslås bestå av tre tydligt åtskilda delar: fritt bruk,
som behandlar exempelvis kopiering för privat bruk, tvångslicenser, det vill
säga att samtycke ej krävs, men ersättning emellertid utgå för nyttjandet,
samt avtalslicenser, med hjälp av vilka utnyttjande ej behöver föregås av
förfrågan ställd till rättighetshavaren om brukaren istället har slutit avtal
med en organisation som företräder en väsentlig del av upphovsrättshavarna
på området.220

Enligt artikel 5.5 i direktivet skall BK:s trestegstest appliceras på samtliga
undantag från upphovsmannens rätt, men trots att inget nämns om denna
princip i DURL fann departementet att bestämmelsen inte uttryckligt
behövde skrivas in i den nationella lagen. Det finska departementet klargör
denna ståndpunkt genom att påpeka att motsvarande bestämmelse i BK
endast riktar sig till lagstiftaren i dennes arbete med att införa rimliga
begränsningar av upphovsmannarätten.221

5.3.1 Exemplarframställning

I syfte att stärka direktivets skydd för närstående rättighetshavare införs nya
hänvisningar, bland annat till exemplarframställningsrätten i 2 §, i 65 § 4 st
(utövande konstnärer), 66 § 2 st (framställare av ljudupptagningar), 67 § 2 st
(framställare av bildupptagningar) samt 69 § 3 st (radio- och televisions-
företag). Utöver detta innebär den största förändringen att uttryckligt lagstöd
ges för tillfälliga exemplar.

5.3.1.1 Midlertidige eksemplarer
InfoSoc-direktivet stadgar att även flyktiga, temporära kopior kopieringar av
dessa skall anses utgöra exemplarframställning. Alltså ändras huvudregeln i
2 § 2 st första punkten. 1998 uttalades i danska förarbeten222 att denna typ av
mellanliggande exemplar, som endast utgör led i en teknisk process, inte
skall täckas av ensamrätten till exemplarframställning. Undantagsbestäm-
melser i InfoSoc styrker detta, varför det i DURL 11 a § införs ett undantag
som lämnar rättsläget i stort sett oförändrat om än tydliggjort. 

Den hårdare huvudregeln balanseras alltså av ett i lagtexten nytt undantag i
11 a §, baserat på direktivets artikel 5.1. Denna nya bestämmelse stadgar att
det skall vara tillåtet att framställa ”midlertidige” exemplar som (1) är
flyktiga eller tillfälliga, (2) utgör en integrerad del av en teknisk process och
som (3) uteslutande syftar till att möjliggöra antingen lovligt bruk av ett verk

                                                
220 KKD høringsutkast 02.04.2003, s. 7.
221 RP 177/2002, s. 24.
222 Lovforslag 1997-98, L 37, se vidare tidigare framställning i kapitel 3.1.1.
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eller nätverksöverföringar mellan tredje parter via en mellanman, samt (4)
inte har något självständigt ekonomiskt värde. Paragrafens punkter är alltså
kumulativa, varmed avses att samtliga måste vara uppfyllda för att undanta-
get skall kunna tillämpas.223 I förarbetena påpekas att den bestämmelse om
lovlig förlaga som återfinns i 11 § 3 st även skall appliceras på 11 a §. Därav
följer att nätverksoperatörers förmedlande av upphovsrättskränkande
material i vilket fall skall anses rättsstridigt, och att upphovsrättshavare
således kan angripa mellanmännen. Direktivet stöder denna tanke i artikel
8.1. sedd i ljuset av preambelns punkt 59.

Paragrafens andra stycke undantar databaser och datorprogram, då InfoSoc
härvidlag månar om att lämna tidigare direktiv oförändrade. Enligt artikel
1.2 a respektive e skall i förekommande fall programvaru- och databas-
direktiven behandla dessa verkstyper oberoende av InfoSoc-direktivet.
Redan nu finns i den danska lagens 36 § 1–2 st DURL (samt i viss mån även
i 14–15 §§ i lagen om elektronisk handel)224 motsvarande undantags-
bestämmelser för dessa verkstyper, varför någon egentlig skillnad inte kan
sägas föreligga.

Avslutningsvis kan nämnas att en förutsättning för 11a-undantagets tillämp-
lighet enligt beaktandesats 33 är att mellanmannen vid överföringar lämnar
materialet fullständigt oförändrat samt ej heller ingriper i den lagliga teknik
som används för att få fram data om hur information används. Närstående
rättighetshavare likställs med upphovsrättshavare enligt hänvisningar i 65–
67 och 69–71 §§.

5.3.2 Visning

Det kan inte nog betonas att den danska implementeringsmodellen vad avser
artikel 3 i InfoSoc-direktivet leder till ett viktigt klargörande, då direktivets
överföringsrätt bestäms till att endast innefattas i framföranderätten. På så
vis anpassas lagtexten till den rådande uppfattningen att visningsrätten inte
bör innefatta överföring. De danska lagförarbetena vitsordar att någon
förändring i egentlig mening inte skett, men att den uttalade skillnaden
mellan begreppen framförande och visning uppmärksammats. Den tidigare,
inkonsekventa distinktionen mellan verk som visas i TV och på annan
bildskärm kan framöver lämnas utan avseende. Denna utveckling följer
naturligt av den så kallade mediakonvergensen – med andra ord den
sammansmältning av förmedlingstekniker som ägt rum framförallt under de
senaste tio åren.225 

                                                
223 Även de finska och norska förslagen har konstruerats på detta sätt, RP 177/2002, s. 136,
med detaljerad information på s. 81 ff, respektive KKD høringsutkast 02.04.2003, s. 95 f.
med mer information på s. 76 f.
224 Lov nr. 227 af 22. april 2002 om elektronisk handel.
225 För en fördjupning av begreppet mediakonvergens, se Bryde Andersen, IT-retten, s. 101
ff. (kapitel 2.1.c).
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Den lagtekniska lösningen står att finna i att ”herunder udsendes i fjernsyn”
avskiljs från visning, 2 § 3 st 2 p, vilket ger vid handen att visning i fortsätt-
ningen alltså endast bör omfatta direkt visning av ett fysiskt exemplar.
Någon åtskillnad mellan verkstyper skall härvidlag inte göras. Det enda
undantag som nämns är konstverk, noter eller texter som presenteras med
hjälp av en overheadprojektor – detta skall även fortsättningsvis anses
utgöra en visning. I syfte att harmonisera konsumtionsreglerna stryks
undantaget från konsumtion av visningsrättigheterna i 20 § 2 st, vilket har
reglerat ”visning af eksemplarer af kunstværker i fjernsyn eller film [samt]
for visning af eksemplarer af litterære eller musikalske værker, hvis værkets
indhold derved gøres tilgængeligt for almenheden.”

5.3.3 Offentligt framförande

Förarbetena inleder med att fastslå att implementeringen ej kommer att
medföra någon förändring av rättsläget och att de två lydelseändringarna i
2 § om offentligt framförande endast är av lagteknisk karaktär. Tydligare
uttryckt anses den nya lagstiftningen ligga i linje med gällande praxis och
doktrin. Det nya består först och främst i en strykning av ”herunder udsen-
des i radio eller fjernsyn” i 2 § 3 st 3 p, vilken får till följd att framförande
under denna punkt numera vare sig exemplifieras eller definieras. Dessutom
tillfogas det fjärde stycket en ny första sats med lydelsen:

Stk. 4. Som offentlig fremførelse efter stk. 3, nr. 3, anses også
1) trådbunden eller trådløs overføring af værker til almenheden, herun-
der udsendelse i radio eller fjernsyn og tilrådighedsstillelse af værker på
en sådan måde, at almenheden får adgang til dem på et individuelt valgt
sted og tidspunkt, og
2) fremførelse i en erhvervsvirksomhed, der finder sted for en større
kreds, som ellers måtte anses som ikkeoffentlig.

I detta fjärde stycke introduceras begreppen overføring och tilrådighedsstil-
lelse i DURL. Lagstiftaren vill därmed understryka att alla tänkbara
överföringar till en icke närvarande publik skall uppfattas som offentliga
framföranden. Uppräkningen skall betraktas som en icke uttömmande
exemplifiering, där även exempelvis e-mail kan utgöra ett medium för
överföring. I det norska betänkandet undantas uttryckligen biblioteks
tillhandahållande av exempelvis datorutrustning för personligt, interaktivt
bruk från att ses såsom tillgängliggörande av de eventuella verk som
användaren tillgodogör sig med hjälp av utrustningen.226 Någon sådan
uttrycklig begränsning ges inte av de danska förarbetena.

Meningen är att direkta framföranden (public performance) skall omfattas
av 2 § 2 st 3 p, medan distansframföranden (communication to the public)
skyddas av punkten 4. Innefattat i denna överföringsrätt nämns som sagt
tilrådighedsstillelse (making available) med en liknande definition som den
                                                
226 KKD høringsutkast 02.04.2003, s. 76.
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som återgivits ovan i kapitel 5.1.2.1. De för undervisning och biblioteks-
verksamhet specifika reglerna för både exemplarframställning på
beställning och offentligt framförande anpassas dels till de lagtekniska
förändringarna, dels till den förändrade, multimediala tekniken.227 Eftersom
ingen generell konsumtionsregel införs för sådana framföranden som
tidigare ansågs utgöra visning, och som därmed i de flesta fall var undan-
tagna enligt 20 § DURL, måste skyddet generellt sett sägas ha blivit
starkare. 

I övrigt görs mestadels lagtekniska tillägg, framförallt i form av
hänvisningar som syftar till att likställa närstående rättighetshavare med
upphovsmän, till exempel i 68 § 1 st 2 p, som reglerar tillrådighetsställande.
Helt nya bestämmelser stadgar att i radio eller TV tidigare utsänt material
som annars omfattas av 68 § 1 st 1 p under vissa förutsättningar tillåts
tillrådighetsställas.

5.3.3.1 Tillrådighetsställelse av utsänt material
I doktrinen har som vi sett uttalats önskemål om att använda implemente-
ringen till att även klargöra skärmbildens rättsliga natur trots att detta ej är
något som krävs av direktivet. En liknande stötesten som diskuterats av
bland andra Danmarks Radio, är frågan om återbruk av äldre radio- och TV-
material. Problemet är att parterna vid äldre avtals ingående knappast kunde
förutse behovet av villkor för on demand-tjänster och tillrådighetsställande
via Internet. Den härvidlag relevanta fortsatt gällande 30 § (motsvarande
svenska bestämmelse är 26 d § URL) tillåter i enlighet med 68 § (för
närstående rättigheter) utsändelse av upphovsrättsligt skyddade utgivna verk
i radio och television, såvida avtalslicens enligt 50 § (26 i § URL) slutits.
Filmiska och sceniska verk undantas dock. 

I och med den nya 30 a §228 kan nu samtliga DR:s och TV2:s egna produk-
tioner229 från tiden före den 1 januari 1998 såväl repriseras i TV- och
radioutsändningar som tillrådighetsställas via Internet. Alla verk, även
filmverk och sceniska verk omfattas, under förutsättning att de utsänts
tidigare samt att avtalslicensreglerna uppfyllts. Precis som i 30 § återfinns i
andra stycket till 30 a § en möjlighet för upphovsmän att i enskilda fall
”personligt” och ”individuelt” förbjuda att deras verk repriseras eller
tillrådighetsställs. 

                                                
227 Bibliotek får offentligt framföra samt på beställning framställa verk enligt 21 § 3 st
respektive 17 § 2 st. De för undervisningen relevanta förändringarna observeras främst i 21
§ 2 st.
228 En liknande bestämmelse har även föreslagits av det norska departementet, KKD
høringsutkast 02.04.2003, s. 84.
229 Detta gäller enligt förarbetena även beställda verk, i den mån dessa finansierades av
utsändarföretagen.
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5.3.4 Implementeringens placering i modellen

Det danska förslaget ger en icke uttömmande exemplifiering av vad som
skall anses utgöra offentligt framförande, och är således att efter modellen
ovan anse som bibehållna begrepp med införandet av exemplifieringar. I
dansk efterföljd har även det norska departementet valt denna konstruktion.
Dock med den skillnad att man från norsk sida klart uttalar att även visning,
spridning och framförande är att anse som icke uttömmande exemplifie-
ringar av tillgängliggörande. Detta är svårligen kompatibelt med legalitets-
principen. Skall upphovsmannen ges ett effektivt skydd som sträcker sig
längre än ett civilrättsligt sådant, är det av stor vikt att lagtexten i detta
avseende tydligt beskriver de nyttjanden som den är menad att skydda.

Från definitionen av visningsrätten avlägsnas det klargörande tillägget
”herunder udsendes i fjernsyn” i syfte att ytterligare inringa begreppet
visning i lagtexten. Detta tillvägagångssätt – att skala av befintlig lagtext –
borde kanske finnas med bland de ovanstående, om det inte vore för att det
omöjligtvis kan uppfylla direktivets krav på överföringsrätten. För att avgöra
bildskärmens rättsliga natur var det dock den utifrån dansk tillgänglig-
göranderätts tidigare lydelse bästa lösningen.
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6 Avslutande kommentarer
Auktorrättskommitténs betänkande 1956:25 har rykte om sig att vara det
perfekta lagstiftningsförarbetet. Kommitténs noggrannhet, fingertoppskänsla
och förmåga att se större sammanhang har gjort det till ett standardverk på
det nordiska upphovsrättsområdet, fortfarande av stor relevans. Ett av
Auktorrättskommitténs grundläggande mål med upphovsrättslagen var att
skapa en teknikoberoende, långsiktig lagstiftningsprodukt i syfte att ge
incitament till kreativitet hos bland andra konstnärer, tonsättare och
författare. 

Inom upphovsrätten måste kommunikation anses betyda meddelande, inte
kommunikationsteknologi. Tekniska påfund måste abstraheras i syfte att ge
två skenbart olika men i teorin identiska tekniker samma juridiska betydelse.
Mycket av den tidigare förvirringen kring begreppens räckvidd bottnar just i
att det fokuserats på tekniken. Jämförelse kan göras med de två, för
upphovsrätten irrelevanta frågeställningarna: Vari ligger skillnaden mellan
e-mail och traditionellt brevskrivande, om man bortser från digitala signatu-
rer? Är online shopping egentligen något nytt, med tanke på att postorder-
branschen varit synnerligen väletablerad i Sverige sedan efterkrigstiden? Det
är fråga om samma sak, men på nya sätt, eller – som Adamsson väljer att
benämna InfoSoc-direktivet – ”Gammalt vin i nya läglar”.230 Särlösningar
för sådana tekniska ”nyheter” är kortsiktiga och bidrar till en onödigt
omfattande och komplicerad lagstiftning. Endast i det fall eventuella
skillnader i verks eller handlingars skyddsvärde inte kan tillgodoses enligt
specifika undantag i 2 kapitlet URL, bör nya skyddsformer införas i lagen.
Alla förändringar måste, utöver långsiktighet och teknikneutralitet, utmärkas
av restriktivitet samt med upphovsrättens kungstanke i minnet; att genom
skydd och undantag därtill främja intellektuellt och kulturellt skapande.

Informationssamhället kännetecknas inte enbart av ny teknik och ett
informationsöverflöd, utan även av förändrade sociala beteenden. Å ena
sidan expanderar den privata kretsen kring varje individ – världen krymper –
å andra sidan förflyttas offentligheten nästa dag in i våra vardagsrum. Till
följd härav tycker man sig om inte annat kunna konstatera att begrepp som
offentligt, allmänt, privat och enskilt inte längre står huggna i sten. Eftersom
dessa är grundläggande för upphovsrätten är det av yttersta vikt att lagstift-
ningen i syfte att uppnå största möjliga normativa legitimitet anpassas till
samtiden, utan att för den skull försaka grundläggande immaterialrättsliga
principer. Allt sedan upphovsrättslagens tillkomst har ”offentligheten” i
offentligt framförande anpassats till nya förhållanden på ett föredömligt sätt,
exempelvis i HD:s utförliga definition av sluten krets, NJA 1988 s. 715
(Sjukhus).

                                                
230 Adamsson, 2003, s. 15.
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Framföranderätten har visat sig vara ett flexibelt begrepp som på ett natur-
ligt sätt använts av domstolar för att reglera tillgängliggöranden som inte
omnämndes eller kunde förutses vid URL:s tillkomst. Kritiken mot
domstolarnas vidsträckta tolkning i exempelvis rättsfallen som behandlar
länkning, grundar sig på att URL till sin karaktär är straffrättslig i dessa
avseenden, vilket gör det svårt att utvidga begreppens omfång utan att ändra
lagen. Det torde råda consensus mellan praxis och doktrin om att länknings-
situationer naturligt innefattas av framföranderätten, självfallet under
förutsättning att detta direkt stöds av lagtexten. 

InfoSoc-direktivet innebär ett flertal nyheter. Utöver vad som sägs om
tekniska skyddsåtgärder ges upphovsrättshavare – och inte minst innehavare
av närstående rättigheter – starkare skydd för hantering av digitala verks-
exemplar. Detta sker inte enbart till följd av reglernas skärpning, utan även
genom att det över huvud taget fokuseras på sådana verksexemplar. Av
yttersta vikt är att dessa ”vissa aspekter av upphovsrätt och närstående
rättigheter” nu innefattas av EU:s jurisdiktion. Direktivet innebär självfallet
inte att den svenska upphovsrättslagstiftningen tvingas undergå förändringar
av revolutionerande karaktär, utan bör snarare ses som en förberedelse inför
en framtida europeisk upphovsrättsutveckling inom de nationella
domstolarna – under EG-domstolens kontroll. Följaktligen är det av yttersta
vikt att det nordiska upphovsrättssamarbetet återupprättas och aktivt nyttjas i
den europeiska debatten.

Skyddet för överföringar innebär på grund av domstolarnas redan utsträckta
tolkning av framförandebegreppet ingen praktisk skillnad. Förändringen
består istället av det i lagtext uttryckliga stödet för ett sådant skydd, vare sig
det svenska justitiedepartementet väljer att utvidga framföranderätten eller
inför en ny, fristående skyddsform i 2 §. Det förstnämnda vore att föredra, så
länge laglydelsen och dess exemplifieringar eller närmare definitioner
beskriver de skyddsvärda situationerna. Oavsett implementeringsmetod
måste auktorrättskommitténs överväganden noga vägas in i behandlingen av
begreppen i 2 § URL. Lagteknisk detaljrikedom bidrar, i måttlig mängd, till
å ena sidan ökad förståelighet och å andra sidan minskad töjbarhet och
möjlighet att tillämpa lagen på andra situationer än de direkt uttryckta. Om
begreppsanvändningen i URL och dess danska motsvarighet varit mindre
allmängiltiga hade domstolarna hindrats från den extensiva tolkning som
gjordes i nämnda länkningsfall – på gott och ont. Denna svåra avvägning
kan dock vid lagstiftningsarbetet inte ske helt fritt, eftersom de yttersta
begränsningarna sätts av legalitetsprincipen – som absolut inte får
försummas.

Att exemplarframställning redan i portalparagrafen uttryckligen sägs
innefatta även tillfälliga, flyktiga exemplar är nödvändigt för att inte
ikullkasta begreppsbildningens logik. Lämpligen tillfogas paragrafens andra
stycke: ”Såsom exemplarframställning anses varje direkt eller indirekt,
tillfällig eller permanent, hel eller delvis exemplarframställning oavsett
metod och form” eller annan lydelse med samma innebörd. I övrigt varken
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krävs eller önskas några förändringar härvidlag. Däremot fordras självfallet
undantag motsvarande direktivets artikel 5.1 för att i rimliga proportioner
väga skyddet mot användarnas intressen.

Visningsrätten är nu helt och hållet knuten till ett visst exemplar, och det
åligger såväl lagstiftare som domstolar att tydligt poängtera detta.
Bildskärms- och TV-”visningar” av verk, oavsett dessas karaktär, kan aldrig
anses utgöra visningar i upphovsrättslig mening. Fortsatta filosofiska
resonemang kring huruvida skilda verkstypers andliga essens ligger i den
synbara utformningen/framställningen eller den bakomliggande meningen
och tanken förs bör uppmuntras, men samtidigt måste dessa bestämt hållas
utanför en praktisk upphovsrättslig diskussion. 

Instituten avtalslicenser och tvångslicenser har skapat en civilrättslig grund
som är önskvärd inom upphovsrättsområdet. Konst och kultur utvecklas i
hög grad genom påverkan och vidareutveckling av andra verk och dessas
bakomliggande tankar, och detta är skyddsvärt i den mån det inte drabbar
den ursprunglige rättighetshavaren. En gynnsam avvägning för det kulturella
livet måste utgöra grunden för upphovsrätten. En förutsättning för ett sådant
gynnsamt klimat är ett ekonomiskt skydd, och det är av stor vikt att detta
utformas för att skapa bästa möjliga intresseavvägning mellan medieprodu-
center och andra närstående rättighetshavare, upphovsmän och brukare.
Relationen dessa emellan måste numera ses som tripolär. Alla parter
behöver sålunda skydd i form av rättigheter och skyldigheter mot var och en
av de andra.

Beträffande just nämnda avtals- och tvångslicenser har det påpekats att
dessa mycket tack vare den nordiska sammanhållningen nu har gemenskaps-
rättsligt stöd. Detta måste ses som något positivt inom ett lagområde med
kraftigt växande ekonomiska skydd för producenter och sändarföretag –
vilka snarare än auktorer måste ses som exploatörer, dock inte i ordets mest
negativa bemärkelse – jämte allt större straffrättsliga inslag. Denna viktiga
principfråga medför förhoppningsvis ett återupptagande av det nordiska
lagstiftningssamarbetet, främst bestående i att de övriga nordiska länderna
anstränger sig för att nå i kapp Danmark för att sedan tillsammans möta
framtidens krav på upphovsrätten.

Danmarks implementering är redan genomförd på ett enligt min mening
föredömligt sätt. Utan att förändra de tre huvudformerna för tillgänglig-
görande, men snarare genom att ta ett steg tillbaka i utvecklingen, närmare
Auktorrättskommitténs intentioner, återförs uttryckligen visning till
exemplarrätten. Trots att de tre här angivna rättsfall som behandlat
nätverksöverföringar i mycket varit uppvisningar i processrättsliga fadäser –
dels beträffande gärningsbeskrivningar, dels ifråga om domstolarnas bitvis
olyckliga uttalanden – har de uttryckt rimligheten i att subsumera överfö-
ringar och främjande av sådana under det klassiska begreppet offentligt
framförande. Att de danska lagstiftarna – jämfört med den omkullkastade
finska propositionen – valde denna lösning är utmärkt, och det återstår nu
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bara att det finska undervisningsministeriet förhoppningsvis, likt det norska
departementet, anammar den danska metoden.

För Sveriges del är det önskvärt om implementeringen tar utgångspunkt i
den danska, och således innefattar överföringsrätten i den befintliga framfö-
randerätten. En lämplig lydelse vore: 

Som offentligt framförande anses också trådbunden eller trådlös överfö-
ring av verk till allmänheten, innefattande radio- och TV-sändningar och
tillrådighetsställande av verk på ett sådant sätt att allmänheten får tillgång
till dem från en plats och vid en tidpunkt som de själva väljer.

Av tydlighetsskäl borde det även övervägas att indela tillgängliggöranderät-
ten i punkter, som i den omarbetade danska upphovsrättslagen från 1995.
Denna form föreslås även den norska motsvarigheten anta. Detta skulle inte
minst vidga skillnaden mellan å ena sidan exemplarrättens spridning och
visning och å andra sidan framföranderätten, vilket bland annat med
skärmbildens rättsliga natur i åtanke vore eftersträvansvärt. Dock måste
dessa tre punkter, till skillnad från vad som sagts i de norska förarbetena,
anses utgöra en fullständig uppräkning, då en icke uttömmande exemplifie-
ring i detta sammanhang är högst tvivelaktig med tanke på legalitets-
principen. Exemplifieringen av vad som anses som offentligt framförande
bör däremot vara icke uttömmande.

Då det är ytterst önskvärt att de nordiska länderna även i fortsättningen har
en homogen upphovsrättslagstiftning finns desto större anledning att glädjas
åt att denna först fullbordade, danska lagprodukt är så väl genomtänkt som
nu är fallet. Likt Benelux-länderna är det önskvärt om Norden inom EU kan
framstå med en så enad front som möjligt, och när nu upphovsrätten – ett
område utan traditioner i gemenskapsrätten – blivit del av denna, bör
Norden tillvarata och förhoppningsvis sprida idéerna om att fokus åter bör
ligga på auteuren.
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