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II Förkortningar 

UDHR United Nations Declaration of  Human Rights, förenta nationernas deklaration om de 

mänskliga rättigheterna.

ÅvL LOV-1961-05-12-2 Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven), Norges 

upphovsrättslag.

URL Upphovsrättslagen. 

BK Bernkonventionen. 

CdR Conference de Rome. 

CdB Conference de Bruxelles.

VARA The Visual Artists Rights Act of  1990 (VARA) 17 U.S. Code § 106A - Rights of  certain 

authors to attribution and integrity. Den del av Förenta Staternas upphovsrättslagstiftning vilken 

stadgar ett skydd mot förstörelse av vissa konstverk.

GSA United States General Services Administration

SOU Statens offentliga utredningar

Sammanfattning

Detta arbete undersöker möjligheterna för att medge upphovspersonen droit d'acces och skydd mot 

förstörelse inom svenska rättsförhållanden. Undersökningen inriktas främst på gällande svensk rätt 

vilken tolkas utifrån dess förarbeten och genom dessa Bernkonventionen. Vidare utblickar görs till 

Norges och Förenta Staternas lagstiftning vilken beaktas i förhållanden till en möjlig lösning av den 

intressekonflikt som står mellan den som förvärvat ett verk och dess upphovsperson. 



Inledning

Avdelning 1. Inledande avsnitt 

1.1. Ämne och bakgrund

Skapandet av ett konstnärligt, litterärt eller musikaliskt verk ger upphovspersonen ekonomisk och 

ideell rätt till det skapade. Upphovsrätten är i det svenska rättssytemet knuten till mångfaldigandet 

och förmedlandet av verket. Konstverket som föremål, bokens manuskript eller symfonins 

originalpartitur omfattas av dessa men åtnjuter inget skydd mot att den som rättmättigen har dem i 

sin ägo förstör dem. Upphovspersonen i Sverige har heller ingen rätt att få tillgång till sitt verk (droit 

d'accès) .

Att en upphovsperson nekas tillgång till ett ensamt exemplar av ett upphovsrättsligt skyddat verk 

liksom förstörelsen av ett verk innebär en konflikt med de rättigheter som upphovsrättslagen medger 

upphovspersonen, en konflikt som ytterst står mellan upphovsrätten och äganderätten; två 

mänskliga rättigheter. Överlåtelsen av ett verk innebär i sig ingen inskränkning av upphovspersonens 

ekonomiska eller ideella rättigheter. Inte desto mindre kan dessa vara svåra eller omöjliga att utöva i 

förhållande till ett verk som upphovspersonen inte har tillgång till och slutligt riskerar upphovsrätten 

att gå om intet om verkets enda manifestation förstörs. 

Förutsättningarna för droit d'accès och skydd mot förstörelse i det svenska upphovsrättsskyddet 

undersöks i detta arbete i en genomlysning av gällande rätt och dess bakgrund i de förarbeten som 

föreligger. Undersökningen vidgas härvid till att omfatta utblickar i till det nordiska samarbetet på 

upphovsrättens område, Bernkonventionen och utländsk lagstiftning i Norge och Förenta staterna. 

Härvidlag fästs särskilt stort avseende på den norska Åndsverkloven som utvecklats parallellt med 

den svenska upphovsrättslagen och har ett gemensamt utredningsarbete till grund. Från i huvudsak 

samma utgångspunkt har den norska och svenska lagstiftaren alltså kommit till helt olika slutsatser i 

fråga om droit d'accès och skydd mot förstörelse.
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1.2. Syfte och frågeställning

Syftet med denna uppsats är att utreda frågan om de moraliska rättigheterna i 

upphovsrättslagstiftningen kan ge en upphovsperson1 rätt att få tillgång till sitt verk efter att det 

överlåtits eller upplåtits (droit d'accès2) och om upphovspersonen under samma förhållanden kan 

medges ett möjligheten till ett skydd emot att verket förstörs. Enär gällande rätt i Sverige i dessa 

frågor  är tämligen klar; någon sådan rätt eller något sådant skydd gives inte, uppställer sig frågan 

om i vilken grad avsaknaden av en sådan rätt och ett sådant skydd står i motsättning mot andra 

bestämmelser i upphovsrättslagen: i vilken mån kan  en upphovsperson kan utöva sina lagfästa 

rättigheter på upphovsrättens område i förhållande till ett verk som denne inte kan få tillgång 

genom att det förstörts eller på annat sätt? Och i vilken mån innebär en förstörelse av verket, 

förutom att den omöjliggör tillgång till detsamma, en kränkning av upphovspersonen och/eller 

dennes rättigheter? Lagen förbjuder för upphovspersonen kränkande ändring och tillgängliggörande 

av verket. I vilken mån kan en förstörelse betraktas som en slutgiltig ändring av verket eller 

avgränsade steg på väg mot dess utplåning som ett tillgängliggörande vilket utgör en sådan 

kränkning som avses?  Särskilt viktigt i sammanhanget är att Sverige är medlem i Bernunionen 

denna konvention föreskriver ett skydd som i många fall tolkats som mer långtgående än det som 

föreligger i Sverige dessutom har medlemsstaterna uppmanats att anta ett skydd mot förstörelse av 

verk. Undersökningen av gällande rätt kommer att fästa särskilt avseende vid denna konvention som 

i mångt och mycket är respekträttens ursprung och hur dess bestämmelser upptagits i svensk 

lagstiftning. 

 

 Dessa rättsfrågor som svensk lagstiftning och praxis synes lämna utan svar utreds dels genom en 

analys av den svenska lagstiftningens förarbeten och de ställningstaganden som lett fram till det 

nuvarande rättsläget, dels genom utblickar till andra länders lagstiftningar tillämpas ett de lege 

ferenda-perspektiv. Att framlägga ett för svenska förutsättningar anpassat förslag till ett skydd mot 

förstörelse och en droit d'accès är ett bakomliggande syfte som kommer att innebära att en rad 

aspekter på och frågor om hur de lagstiftningar som föreligger kommer att kunna analyseras och 

jämföras i detalj. I det följande presenteras de övergripande frågeställningar som tillämpats för att 

uppnå uppsatsens syfte. 

1 Genomgående används denna genusneutrala terminologi i detta arbete där det inte innebär en ändring av någon källas lydelse eller 
en översättning av källor på andra språk som förvanskar innehållet.
2 Den franska terminologin, reflekterar rättighetens rättsfilosofiska ursprung genomgående används i källmaterialet, används i det 
följande och betecknar: upphovspersonens rätt att få tillgång till ett verk hen skapat som finns i en annans ägo.
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1. Vad är idag rättsläget, de lege lata, i Sverige för en upphovspersons rätt att få tillgång till och 

skydda sitt verk från förstörelse är en tolkning som medger dessa rättigheter möjlig, samt vad  är 

grunden till lagstiftarens ställningstagande och hur har rätten utvecklats i förhållande till 

Bernkonventionen?

2. Mot bakgrund i internationella utblickar till Förenta Staternas och Norges lagstiftningar, hur 

formuleras och avgränsas rättigheter till tillgång och till skydd mot förstörelse? 

3. Hur skulle en rätt, de lege ferenda, att få tillgång till respektive att skydda sitt verk mot förstörelse 

kunna utformas i Sverige?

1.3. Metod och material 

Den styrande principen för valet av metod för denna undersökning är densamma som av hävd 

gäller för ätande, det vill säga att metoden rättar sig efter materialet så som munnen efter 

matsäcken; det skulle just se ut att sörpla slottsstek eller tugga soppa. För att fortsätta denna 

förtjänstfulla liknelse kommer det goda bordsskicket, som ju skall iakttas även då bord saknas, att 

motsvaras av den rättsdogmatiska metodens rättskällelära. Rättskälleläran är en oundgänglig del av 

juridiken, de olika rättskällorna  innehåller sådana oklarheter och understundom motsägelser 

sinsemellan att juridiskt arbete skulle bli omöjligt om de vore likställda. Enligt rättskällelärans 

principer görs en värdering som gör det möjligt att avgöra vilken källa eller tolkning som skall ges 

företräde i fall där motstridigheter förekommer. Detta är utgångspunkten för min utredning. 

Rättskälleläran utgör själva denna värdering av de olika rättskällornas inbördes förhållanden, vilka 

källor som skall, bör och får beaktas för att nå fram till en med dess principer förenlig slutsats om 

vad som är gällande rätt.3   

För de två sammanlänkade rättsfrågor som denna uppsats behandlar gäller delvis skilda 

förutsättningar när det kommer till analysen av det rådande rättsläget. Frågan om förstörelse 

3 Sandgren, Claes. Rättsvetenskap för uppsatsförfattare Ämne, material metod och argumentation. Stockholm: Norstedts Juridik, 
2006. s. 36
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behandlas i förhållande till den respekträtt som slås fast i upphovsrättslagen. Denna tolkas och 

analyseras mot bakgrund av förarbeten, praxis och doktrin för att pröva i första fallet om ett skydd 

kan rymmas inom befintlig lagstiftning. Bestämmelserna i 3§ utgör så att säga ett frö till ett skydd 

mot förstörelse.  När det  gäller droit d'accès finns inget sådant ”frö” som kan användas som 

utgångspunkt varför denna fråga direkt måste undersökas som en lucka i lagstiftningen vilket också 

gäller för nästa led i undersökningen av förstörelse. Problemet ligger i utövandet av de rättigheter 

som upphovspersonen medges utifrån gällande lagstiftning4 i förhållande till ett verk som 

upphovspersonen nekas tillgång till; därför att det förstörts eller på annat sätt, samt hur förstörelsen 

av ett verk förhåller sig till konstnärligt anseende och egenart. Här uppstår vad som i 

rättsvetenskapligt bemärkelse kan betecknas som en värdekollision5 mellan å ena sidan:  a) verket 

som en avgränsad och fri företeelse, eller vara, vilken fritt kan överlåtas och handhas av sin 

innehavare och b) verket som en materiell instans av upphovspersonens intellektuella egendom.

Denna värdekollision beaktas då uttryckliga lagbud i fråga om droit d'accès och skydd mot 

förstörelse saknas i både positivt och negativt hänseende som en lucka i lagen. Beroende på vilken 

rättskälla som beaktas kan denna lucka förstås både som en ren oklarhetslucka och som en 

axiologisk eller värderingsmässig lucka.6  De svenska källorna utgår från lagstiftningen och den 

process vilken lett fram till den.  Droit d’accès och förstörelse behandlas inte särskilt utförligt i den 

svenska doktrinen vilket förstås helt naturligt, då några lagregler inte finns i svensk lagstiftning. 

Emellertid har sådana regler varit på förslag vid några tillfällen och i förarbeten behandlas de 

understundom ganska djupgående. Dessa har följaktligen utgjort ett särskilt viktigt källmaterial.

Lagluckan föreligger i och skall i första hand angripas utifrån svensk gällande rätt. Inte desto mindre 

befattar sig detta arbete också med andra länders rätt och dessa internationella utblickar är  ämnade 

att tjäna som klangbotten och stoff  åt det tillämpade lege ferenda perspektivet; alltså inte som någon 

komparativ studie. Det vill säga att utblickarna inte upptas som rättskällor i bedömningen av 

gällande rätt och att de övriga rättsförhållanden som utgör exempelvis ÅvL och VARA:s kontext inte 

beaktas. Istället upptas dessa lagregler som exempel på alternativa lösningar på de 

lagstiftningsproblem som uppstår i den stund upphovspersonen vidkänns upphovsrätt också till sitt 

verk och detta kommit i någon annans ägo. I de lege ferenda-perspektivet sker alltså den teoretiska 

tillämpningen av lagbuden under svenska rättsförhållanden, vad som beaktas av utländsk rätt 

4 De ekonomiska rättigheterna till exemplarframställning och tillgängliggörande jämte de ideella i respekträtten, paternitetsrätten  
&c.
5 Peczenik, Aleksander. Rätten och förnuftet, en lärobok i allmän rättslära. Stockholm: Norstedts Förlag, 1986. s. 40-41
6 Peczenik, Aleksander. Rätten och förnuftet, en lärobok i allmän rättslära. Stockholm: Norstedts Förlag, 1986. s. 35-39

4



åberopas av auktoritetsskäl.7

Det frågor som behandlas i detta arbete ingår i ett komplext rättslandskap där diskussionen 

dessutom måste föras utifrån en rad abstrakta utgångspunkter, vilket bemötts med ett induktivt 

arbetssätt. Allteftersom rättsområdet utforskats har nya perspektiv tillkommit vilka berikat 

undersökningen som helhet, i så mån har alltså en induktiv metod tillämpats. Undersökningens 

resultat och analysen av de samma presenteras parallellt. Detta innebär dels att det induktiva 

arbetssättet redovisas tydligt och dels att många långrandiga upprepningar kunnat undvikas. 

 

I detta arbete förekommer en flora av olika material betingad av de frågor som behandlas 

Rättskällorna måste dock värderas beroende på i vilket sammanhang och vilken typ av rättssystem 

de uppkommit i.  För internationella fördrag där Norge, Sverige och USA, i här förekommande fall, 

alla är fördragsslutande stater är en folkrättslig metod tillämplig där det gäller internationella 

rättsförhållanden. I detta arbete beaktas dock inga mellanstatliga bestämmelser på internationell 

eller nationell nivå. De internationella fördragen inkluderas som den bakgrund till nationell 

lagstiftning de i förekommande fall utgjort.  För den norska utblicken har jag tvingats att vidga mitt 

sökande ut från lagtext, praxis och doktrin, mycket får fall har tagits upp på grundval av den 

aktuella lagparagrafen. I doktrinen är den sällan heller särskilt utförligt behandlad varför jag i det 

norska fallet även undersöker instruktioner, rekommendationer och liknande material rörande 

åndsverklovens § 49, från konstnärsorganisationer etc. Dessa material beaktas inte i den följande 

framställningen som rättskällor utan har inkluderats som  en referens till lagstiftningens genomslag.

  

Frågorna om tillgång till, och skydd mot förstörelse av, verk är situerade i ett komplext rättslandskap, 

hur uppsatsens omfång och frågeställning skall renskäras från detta tas upp i det följande.

7 Peczenik, Aleksander. Rätten och förnuftet, en lärobok i allmän rättslära. Stockholm: Norstedts Förlag, 1986. s. 230
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1.4. Avgränsningar

Detta arbete utgår ifrån och rör sig helt inom upphovsrättens område och är inom är inriktat i 

synnerhet på respekträttens område, utifrån detta måste ytterligare avgränsningar göras inom 

upphovsrätten och gentemot rättsområden vilken den berör. 

   

Först och främst behandlas alltså enbart verk, det innebär att utgångspunkten är att 

kvalifiktionskraven så som de framställs i upphovsrättslagen §1 och åndsverkloven §1 är uppfyllda89. I 

VARA uppställs särskilda kvalifikationer10 som utgör en viktig avgränsning av rättsregelns 

giltighetsområde, något större avseende att fästas härvid i analysen, inte desto mindre skall även 

denna kvalifikation i allmänhet anses vara uppfylld. Vidare bortses från särskilda bestämmelser på 

respekträttens område så som klassikerskyddet, och de olika typer av kulturminnesskydd i lag eller 

myndighetsutövning som tangerar ett skydd mot förstörelse men faller utanför detta arbetes 

undersökningsområde. Emedan det i allra högsta grad befattar sig med respekträtten är DET ägnat 

att diskutera dess allmänna förhållanden. Fokus är på envar upphovspersons rättigheter och 

möjlighet att själv utöva dessa .

   

Att kvalifikationskravet uppfyllts är det första grundläggande kriteriet som är utgångspunkt för 

denna uppsats. Det andra grundläggande kriteriet som i vart fall skall betraktas som uppfyllt är att 

upphovspersonen skall ha överlåtit verket till någon annan juridisk eller fysisk person på ett lagligt 

sätt. Det är inte uppsatsens syfte att diskutera formerna för överlåtelsen och sådana bestämmelser 

som rör obligationsrättsliga spörsmål kommer inte att behandlas.  Arbetets ändamål är inte att 

undersöka upphovspersonens möjligheter att genom avtal försäkra sig om rätten att få tillgång till 

sitt verk, skydda det från förstörelse eller återköpa det under allmänna eller särskilda förutsättningar. 

   

För att få ett så allmängiltigt anslag som möjligt görs för undersökningens skull ingen a prima facie 

åtskillnad mellan konst i offentliga eller privata sammanhang. Även om denna åtskillnad kan vara 

viktig för dessa lagreglers utformning, i synnerhet med avseende på samhällsnyttan, är 

utgångspunkten för detta arbete  den enskilde11 upphovspersonens rättigheter och möjlighet att 

8 LOV-1961-05-12-2 Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven). Kap 1 §1.
9  Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Kap 1 §1.
10 17 U.S. Code § 106A - Rights of certain authors to attribution and integrity. 

11 Att en droit d'accès och ett skydd mot förstörelse skulle kunna gälla också samskapande upphovspersoner
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utöva dessa. Härvid bortses även från frågan om verket skapats genom någon form av samskapande 

eller andra delade anspråk på verket så som kan uppstå exempelvis genom anställningsförhållanden. 

Dessa frågor behöver inte regleras särskilt i förhållande till ett skydd mot förstörelse eller droit 

d'accès. 

   

Avslutningsvis bör sägas om avgränsningarna för detta arbete att trots att det begagnar sig av 

internationella utblickar för att bättre belysa den grundläggande rättsfrågan är det inte dess syfte att 

undersöka gällande rätt i en internationell miljö, frågor om rättsläget för exempelvis en norsk 

konstnär vars verk finns i Sverige  eller en svensk konstnär vars verk hotas av förstörelse i USA 

lämna alltså därhän.  Som framgått ovan har upphovsrätten i Norden alltså ett gemensamt 

ursprung, enär den för detta arbete väsentliga skillnaden i lagstiftning uppträder tydligast mellan 

svensk och norsk rätt varför övriga norden lämnas utanför.12 

1.5. Forskningsläget

Tidigare forskning avseende droit d'accès och skydd mot förstörelse finns att tillgå internationellt, 

genom transnationella komparativa studier som tagit upp eller till och med inriktat sig särskilt på 

dessa frågor.  Detta arbete skall inte ägnas åt någon sådan vittfamnande global genomgång av 

rättsläget eller någon djuplodande komparativ rättsstudie. Inte desto mindre är det väl värt att 

notera att sådana förekommer och ett par av dessa har också tjänat som inspiration i mina 

efterforskningar, Elisabeth Adeneys stora arbete The Moral Rights of  Authors and Performers, an 

International Comparative Analysis 13 som tillhandahållit en förträfflig global överblick och Stig 

Strömholms Le droit moral de l'auteur14 som tjänat som exempel på komparativ metod och erbjudit 

värdefulla inblickar i hur de skandinaviska rättsystemen och den norska åndsverklovens egenheter 

ter sig. Vidare behandlas frågor om förstörelse och droit d'accés mer eller mindre summariskt på 

många håll i doktrinen, helt naturligt då dessa rättsregler aldrig kommit hela vägen till att bli svensk 

lag. 

12 Även Island deltog delvis i utredningsarbetet och Norge närstående bestämmelser i sin upphovsrättslag. Skillnaden i lagstiftning är 
dock större emellan Sverige och Norge samtidigt som skillnaden i språk är mindre.
13 Adeney, Elizabeth. The Moral Rights of Authors and Performers, an International Comparative Analysis. Oxford: Oxford 
University Press, 2006.

14 Strömholm, Stig. Le droit moral de l'auteur, en droit Allemand, Français et Scandinave, Deuxieme partie, le droit moderne. 
Stockholm: P. A. Norstedt och Söners förlag, 1973.
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   En tangent till de frågor som behandlas i denna uppsats finns i min handledare Ulrika 

Wennerstens avhandling från 2014. Här är klassikerskyddet och dess förhållande till samhällsnyttan i 

fokus och därmed inkluderas mycket av vad som skulle kunna utgöra bevekelsegrunder för ett skydd 

mot förstörelse och utan att behandla förstörelsen i sig själv djupare15. Den avgörande skillnaden är 

förstås att i fråga om klassikerskyddet är samhället och ej upphovspersonen som är rättssubjekt. I 

den svenska juridiska forskningen förtjänar också en mycket kort artikel av Professor Ulf  Bernitz att 

särskilt lyftas fram, den publicerades 1997 i en festskrift till Birger Stuevold Lassen. I artikeln ”Skydd 

för offentliga konstverk mot förvanskning och förstöring” behandlar Bernitz enbart förstörelse i 

offentligheten. Samhällets intressen ges en väsentlig roll, i frågeställningen upplägg såväl som i 

argumentationen16. Inte desto mindre har denna korta artikel varit en viktig vägledning för detta 

arbete, inte minst då här finns ett de lege ferenda-perspektiv. Ytterligare en forskare som förtjänar 

att lyftas fram särskilt är Tania Cheng Davies, som i den brittiska common law-kontexten avfattat 

många intressanta och belysande texter på ämnet som inte minst tar upp  rättsfilosofiska aspekter på 

detsamma.

   I svensk doktrin tas frågor om droit d’accès och skydd mot förstörelse ibland upp, oftast helt 

summariskt. Exempelvis i Renman Claesson & Wainikkas konstjuridik, behandlas de båda frågorna 

summariskt i vad som annars är en övergripande redogörelse för konstjuridikens område. 17 På ett 

liknande sätt behandlas frågan om förstörelse exempelvis i Marianne Levins ”Lärobok i 

immaterialrätt”18 och något mer utförligt i Bernitz et al. ”Immaterialrätt och otillbörlig 

konkurrens”19 där förstörelse såväl som droit d’accès tas upp.   Johan Axhamns har belyst frågor om  

respekträttsligtskydd för anseende och egenart i relationen mellan en upphovsperson som eftergett 

sina ekonomiska rättigheter och förvärvaren av de samma särskilt i fråga om huruvida en ändring 

kan tillåtas för att möjliggöra att verket exploateras med bakgrund i det så kallade 

reklamavbrottsavgörandet från 2008.20 Bernt Godenhielm har motbakgrund i ett uppmärksammat 

finskt rättsfall behandlat droit d'accès i en nordisk upphovsrättskontext.

15 Wennersten, Ulrika. Immaterialrätt och skydd av samhällsideal... Lund: Lund University, 2014.

16 Bernitz, Ulf. Skydd för offentliga konstverk mot förvanskning och förstöring. 1997. Ur: Ånd og rett, festskrift til Birger Stuevold 
Lassen på 70-årsdagen 19. august 1997. Oslo: Universitetsforlaget, 1997. s. 115-125
17 Renman Claesson, Katarina & Wainikka, Christina. Konstjuridik med konstnären i fokus. Stockholm: Norstedts Juridik, 2014.  S. 
76 resp.114-116.

18 Levin, Marianne. Lärobok i immaterialrätt. Tionde upplagan. Stockholm: Norstedts Juridik 2011. s. 168.

19 Bernitz, Ulf et al. Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, trettonde omarbetade upplagan. Stockholm: Jure förlag 2013. s. 95-96 .
20Axhamn Johan, ”Respekträttsligt skydd för upphovsmannens anseende och egenart. Några Reflektioner med anledning av 
NJA2008 s. 309” Ur: NIR 2008 s, 460-501
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1.6. Disposition

Efter de indelande kapitlen ovan kommer uppsatsen  i det följande att indelas i fem huvudsakliga 

avdelningar. Undersökning och analys presenteras i avdelningarna 2 -5 och sammanfattning och 

slutsatser i den avlutande avdelning 6.  Uppsatsens avdelning 2 vilken är ämnad att redogöra för de 

teoretiska och historiska perspektiv och frågeställningar vilka är nödvändiga för den fortsatta 

utredningen. Avdelning 3 redogör för internationella perspektiv på rättsfrågorna med tonvikt på 

Bernkonventionen med vilken skydd mot förstörelse och skydd för verket får fotfäste. Denna 

konvention där Sverige är fördragsslutande stat ingår också i det som är att beteckna som det 

Svenska rättsläget, för vilket  avdelning 4 redogör närmare, mot den bakgrund som presenterats i 

avdelningarna 2 och 3. Den följande, avdelning 5, innehåller utblickar till Den norska respektive 

förenta staternas lagstiftningar. Med en annan övergripande uppdelning kan sägas att avdelning 3 

och 4 tillsammans utgör redogörelsen för svensk gällande rätt och de ställningstaganden som lett 

fram till denna och är ämnade att besvara forskningsfråga nr. 121. Avdelning 5 skall besvara 

forskningsfråga nr. 222 och ge näring åt den avslutande diskussionen genom att redogöra för exempel 

på hur, droit d'accès och skydd mot förstörelse kan formuleras i lag.  Avdelning 2 syftar till att situera 

de problemställningar som diskuteras och etablera ett teoretiskt ramverk vilket skall genomsyra de 

följande kapitlen och mynna ut i den slutsats som presenteras  i avdelning 6 vilken försöker besvara 

forskningsfråga nr. 323.

21 ) 1. Vad är idag rättsläget, de lege lata, i Sverige för en upphovspersons rätt att få tillgång till och skydda sitt verk från förstörelse.  
Samt vad  är grunden till lagstiftarens ställningstagande och hur har rätten utvecklats i förhållande till Bernkonventionen?
22 ) 2. Mot bakgrund i internationella utblickar till Förenta Staternas och Norges lagstiftningar, hur formuleras och avgränsas 
rättigheter till tillgång och till skydd mot förstörelse? 
23) 3. Hur skulle en rätt, de lege ferenda, att få tillgång till respektive att skydda sitt verk mot förstörelse kunna utformas i Sverige?
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Undersökning och analys 

Avdelning 2. Teoretiska och historiska perspektiv 

2.1. Några inledande anmärkningar

De rättsfrågor presenterats ovan och som i det kommande skall genomlysas i aktuella rättskällor, mot 

bakgrund i förarbeten och med hjälp av utblickar i utländsk rätt tarvar först en redogörelse för det 

teoretiska och historiska grundlaget. Det är nödvändigt att definiera några begrepp samt att isolera 

ytterligare några frågeställningar och förhållanden. Detta krävs för att möjliggöra en effektiv 

parallell undersökning och analys och för kommande jämförelser med och utblickar till andra 

länders rätt. För att åstadkomma detta skall denna avdelning  skilja på person och verk i fråga om 

kränkningar och respekt och i fråga om rättigheternas hemvist samt definiera de olika möjligheterna 

för verkets ställning. Dessutom måste ideella och ekonomiska rättigheternas förhållande till 

äganderätten klargöras. 

De teoretiska perspektiv som presenteras här har framkommit i undersökningen av källmaterialet 

och i linje med den induktiva metod som tillämpats kommit att informera analysen av desamma.

I det närmaste tecknas en historisk bakgrund till det rådande rättsläget i syfte att klargöra 

bakgrunden både till de rättigheter en upphovsperson i Sverige åtnjuter idag och de, droit d'accès 

och skydd mot och/eller rätt att motsätta sig förstörelsen av ett verk, som inte garanteras. Vartefter 

ovannämnda teoretiska spörsmål angrips.
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2.2. Historisk bakgrund 

2.2.1. Den svenska upphovsrättslagstiftningens framväxt

Redan i 1810 års svenska tryckfrihetsförordning fanns ett skydd för kopiering av konstnärliga verk, 

men då endast avseende efterbildningar i tryck. Detta skydd kom att utvidgas genom lagen den 3 maj 

1867 angående efterbildning av konstverk. Här efter har följt en rad lagändringar och nya lagar fram till 

den nordiska utredning från 1956 som ledde fram till och gav vår upphovsrättslagstiftning dess 

huvudsakliga form och det den 1960 antogs som svensk lag. 24 

 I dess utredning behandlar Auktorrättskommittén frågan om förstörelse av konstverk i synnerhet i 

förhållande till Bernkonventionen från 1886 som Sverige antog redan år 1906,25 av särskilt intresse 

är de förslag till ändringar i Bernkonventionen som resulterade ur den så kallade 

Brysselkonferensen. Här uttrycks ett önskemål om att de fördragsslutande staterna i sin egen 

lagstiftning skall införa ett skydd mot förstörelse. 

Den svenska upphovsrättslagstiftningen har ändrats, genom inte mindre än 41 olika författningar 

sedan den infördes 196126 dock utan att någon väsentlig ändring av förhållandena kring en 

upphovspersons droit d'accès eller skydd mot förstörelse av verk kommit till stånd. Den utredning 

om ny upphovsrättslag som framlades 2011 och som ännu ej trätt i kraft innebär inte heller några 

väsentliga skillnader på dessa punkter27. Sammantaget bidrar dock dessa ändringar till att visa att 

detta är ett lagstiftningsområde i utveckling även om det inte omfattar denna uppsats 

frågeställningar. 

2.2.2. En nordisk angelägenhet

Den norska och svenska upphovsrättslagstiftningen som behandlas här har utvecklats parallellt och 

de lagstiftningar som idag föreligger härhör ur den i nordiskt samarbete bildade 

auktorrättskommitténs arbete. Av Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige som alla deltog är 

24. Renman Claesson, Katarina & Wainikka, Christina. Konstjuridik med konstnären i fokus. 
Stockholm: Norstedts Juridik, 2014.
25. 
26 Karnov kommentarer SFS 1960:729 https://pro.karnovgroup.se/document/696288/1#relation-RR02 (hämtad: 16-12-01)

27 SOU 2011:32 och http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2011/04/sou-201132/ (hämtad 16-12-
04)
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Norge det enda land som har regler om skydd mot förstörelse.28 Norge och Island kom att införa en 

droit d'accès.29 Finland som inte införde vare sig skydd mot förstörelse eller droit d'accès förtjänar 

härvidlag ett särskilt omnämnande, den finska upphovsrättslagen saknar alltså droit d'accès men inte 

desto mindre har den finska högsta domstolen tilldömt en upphovsperson droit d'accès i ett 

uppmärksammat fall30 även om detta särskilda fall knappast kan upphöjas till någon allmän regel 

och den finska rätten inte faller inom denna uppsats omfång är det intressant att notera, denna dom 

som fallit utifrån en lagstiftning som uppkommit ur samma ursprungliga utredningsarbete som den 

svenska.31  

   

Auktorrättskommittén som bestod av representanter från Danmark, Sverige och Norge påbörjade 

sitt arbete redan år 1939 och framlade lagförslaget 1956. I utredningen diskuteras frågor om skydd 

mot förstörelse såväl som droit d'accès, båda frågorna inlemmas här i lagförslagets diskussion om 

den ideella rätten.  Vad kommittén skulle komma att föreslå är än i dag är upphovsrättslagens 3 § 32.  

Båda frågorna togs upp mot bakgrund av det tillägg till – den av Sverige år 1904 undertecknade33–

Bernkonventionen som gjordes vid 1928 års revision, då art 6 bis lades till konventionens lydelse och 

fastslog allmänna bestämmelser om upphovspersonens ideella rätt34. 

28 Mattsson, Dag, Anteckningar om auktorsrättskommittén SvJT 2013 s. 129-149
29 Adeney, Elizabeth. The Moral Rights of Authors and Performers, an International Comparative Analysis. Oxford: Oxford 
University Press, 2006. s.752
30 HD liggare nr 878, R.D. 1937 nr 341. Defensor Legis 1976 rf. Nr 29 s. 61 ( Genom Bernt Godenhielms referat i NIR)
31 Godenhielm, Bernt. ” Om upphovsmannens tillträdesrätt” Ur NIR 1977-3. s. 214 ff
32 SOU 1956:25 ”Upphovsmannarätt till litterära och konstnärliga verk” Lagförslag av Auktorrättskommittén. s.113- 132.
33 Levin, Marianne. Lärobok i immaterialrätt, tionde upplagan. Stockholm: Norstedts Juridik, 2011. s. 41.
34 SOU 1956:25 ”Upphovsmannarätt till litterära och konstnärliga verk” Lagförslag av Auktorrättskommittén. s. 115.
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2.3 Teoretiska perspektiv 

2.3.1. Droit d'accès och förstörelse 

Droit d'accès och integritetsrätt utsträckt till att omfatta också skydd mot förstörelse av ett 

upphovsrättskyddat verk är i sin innebörd två så intimt sammanknippade företeelser att de närmast 

kan beskrivas som två parallella legislativa strategier för att åstadkomma samma resultat: att bevara 

kopplingen mellan en upphovsperson och dennes verk. Dessa två strategier eller rättigheter trots 

delat ändamål olika bakgrunder.

Droit d'accès diskuterades i Frankrike, varifrån terminologin härhör, redan vid mitten av 1800-talet 

men det skulle dröja fram till 1956 innan en lag stiftades. Istället skall den Tjeckoslovakiska 

upphovsrättslagstiftningen från 1926 vara det första exemplet på en lagfäst droit d'accès, följd tio år 

senare av Österrike.35 Bernkonventionen utvidgade verkets skydd mot kränkning till att möjligen 

omfatta också förstörelse;36 dessutom riktades en särskild önskan från Bernunionens konferens i 

Bryssel 1948  att sådana skydd måtte införas i de anslutna staterna i enlighet med eget 

gottfinnande.37  I Norge ger Åndsverkloven tillgång för utövandet av de ekonomiska rättigheterna 

den värnar inte verket mot förstörelse men ger upphovspersonen rätt att få tillgång och 

dokumentera om en sådan förestår. 38 VARA ger ingen droit d'accès per se men den rätt att 

förhindra en förstörelse som lagfästs innebär i praktiken detta.39 

De två rättigheterna är alltså intimt sammanlänkade på ett teoretiskt och historiskt såväl som 

praktiskt plan. Ett skydd mot förstörelse där upphovspersonen inte har möjlighet hindra att verkets 

innehåll går om intet genom att dokumentera det eller framställa nya exemplar är påfallande 

tandlöst och skydd mot förstörelse omfattar i allmänhet just att sådana befogenheter ges 

upphovspersonen. En droit d'accès i ett rättsystem som tillåter en obehindrad förstörelse av det verk 

till vilket den ger upphovspersonen tillgång är i samma grad absurd då möjligheten till tilgång ju 

upphör genom förstörelse av verket. Generellt gäller att vad en integritetsrätt som utsträcks till ett 

skydd mot förstörelse egentligen skyddar är upphovspersonens möjlighet till att få tillgång till verket, 

vad som skyddas är inte inkarnationen av verket utan dess koppling till upphovspersonen.

35 Godenhielm, Bernt. ” Om upphovsmannens tillträdesrätt” Ur NIR 1977-3. s. 214
36 Actes de la conférence Rome, 7 mai – 2 juin 1928. s. 338.   
37 Documents de la conférence de Bruxelles, 5-26 juin 1948. s.427 .
38 ÅvL 49§
39 VARA (The Visual Artists Rights Act of 1990 (VARA) 17 U.S. Code § 106A - Rights of certain authors to attribution and 
integrity.)

13



2.3.2. Person och verk 

”To every cow it's claf  and accordingly to every book it's copy” 

Diarmait Mac Murchada (kong Diarmed) attr.40

Verket utgår från den som är upphov till det; dess upphovsperson. Att bandet mellan upphovsperson 

och verk är starkt är klart att det inte är oupplösligt är också klart. Ekonomiska rättigheter kan 

överlåtas och ideella efterges, skillnaderna mellan olika lagstiftningar ligger här i grad och form; 

försäljning, arv, licens, exempelvis. Under särskilda förutsättningar kan kopplingen mellan 

personlighet och verk även brytas  En viktig skiljelinje finns i bestämmelserna om kränkning mellan 

de lagstiftningar som likt den svenska41 i allmänhet anser att en kränkning företas mot 

upphovspersonen (med ett viktigt avsteg till vilket vi återkommer i fråga om klassikerskyddet) och de 

som i likhet med den norska42 menar att en kränkning är möjlig mot verket per se.

 Vi tvingas att inse att skiljelinjen mellan personlighet och verk inte är absolut. Den förra dock är en 

absolut förutsättning för den senares tillkomst samtidigt som verk som är skilda från sin 

upphovsperson genom att denne är okänd eller som tillkommer i förhållanden som gör 

upphovsrätten oklar förstås existerar. Exempelvis kan konstverk som produceras av andra konstverk 

beaktas; Roxy Paynes SCUMAK (Auto Sculpture Maker) 1998 är precis som dess titel antyder en 

maskin som tillverkar skulpturer, det sker bokstavligt talat på löpande band, utifrån en 

programmering och en mekanik med ett stort slumpelement som gör varje skulptur unik.43 Med 

ledning av bestämmelserna om herrelösa verk i URL44 kan vi dra slutsatsen att lagstiftaren 

förutsätter att sådana föremål45 som kvalificeras förutsätts ha en upphovsperson även om denna ej är 

känd och därmed omfattas av upphovsrätt, men när det gäller ett fall som SCUMAK blir det alltså 

fråga om en diskussion om huruvida de skulpturer som skulpturen (SCUMAK) producerar är en del 

av verket eller något annat? Verk kan de alltså inte vara utan att ”någon” skapat dem. Detta leder 

vidare in i en mycket intressant diskussion om verkets gränser när det kommer till processbaserad 

konst, som får fortsätta i något annat sammanhang. I detta arbete kan utifrån detta resonemang 

konstateras att vad som uppfattas som verk skall antas ha en upphovsperson oavsett vad vi kan veta 

40 Citatet attribueras till kung Diarmait Mac Murchada som skall ha yttrat det rörande den avskrift som munken S:t Columba skall ha  
gjort av abboten Finnians psaltare, på 500 talet. Citeras hos Rognstad sid. 31 (som hänvisar vidare till Birrell 1899 s.42 (i en not som 
saknas i Rognstads litteraturlista))
41 URL 3§ andra stycket.
42 ÅvL 3§ andra stycket.
43 Fineberg Jonathan. Art since 1940, strategies of  being, second edition. s. 498-499
44 URL 16a-16c §§ 
45 URL 1 §
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om denna. Verk och upphovsperson kan skyddas oberoende av varandra, detta sker i allmänhet 

utifrån antingen verket eller upphovspersonen i vad som följer finns exempel på båda typer av 

skydd. 

Den möjligen viktigaste grundpelaren på vilken det upphovsrättsliga skyddet vilar är alltså principen 

att den mänskliga personligheten åtnjuter ett rättskydd. Upphovsrättens objekt; verket, hänger på ett 

särskilt sätt samman med personligheten (upphovspersonen) oavsett om verket betraktas som 

sammanhängande med personligheten eller avdelat från densamma. En skada mot verket kan enligt 

detta synsätt betraktas som en skada också mot upphovspersonens personlighet; dennes personliga 

intressen vilka kan (men inte måste)  indelas i ekonomiska och ideella.46 En uppdelning som 

föreligger i alla de tre lagtexter jämte Bernkonventionen som detta arbete befattar sig med. Mot 

upphovspersonens rätt till resultatet av sitt arbete står, a prima facie endast allmänintresset av att ta 

del av verket jämte allmänintresset av att slippa ta del av verket47 nog så komplexa problem som 

lämnas därhän, då premissen att verket skall ha kommit annan än upphovspersonens ägo gäller i 

detta arbete. Då denna förutsättning uppfyllts ställs två mänskliga rättigheter, uttryckta i FN:s 

allmänna förklaring om dessa, mot varandra: äganderätten och upphovsrätten.48 Sedan en 

upphovsperson skiljts från sitt verk på ett eller annat sätt – försäljning, gåva & c; formerna för 

överlämnandet befattar sig detta arbete inte med förutom att det i allmänhet måste stå klart att 

äganderätten till verket övergår – uppställer sig ytterligare frågor: vad är det verk som övergått och 

vilka rättigheter följer med vid transaktionen?

2.3.3. Ekonomisk- ideell- och äganderätt

I de författningar som tas upp i denna uppsats är ekonomisk och ideell rätt åtskilda, 

tillgängliggörande och exemplarframställning å de ena sidan respekträtten paternitetssrätten och i 

förekommande fall droit d'accès och skydd mot förstörelse eller integritetsrätt å den andra. Här är 

frågan vilka rättigheter som följer med ett exemplar av verket. Under nästa rubrik utreds olika typer 

av exemplar eller, för att undvika detta ord som har en egen juridisk mening, instanser av verket. I 

den framställning som nu följer är utgångspunkten den svenska rätten. De ekonomiska rättigheterna 

kan fritt överlåtas, i vilken omfattning är föremål för avtal och utgångspunkten är att den som 

46 Knoph, Ragnar. Åndsretten. Oslo: Nationaltrykkeriet, 1936. s: 578-579.
47  de fall verket i sig självt utgör någon kränkning av de inskränkningar i yttrandefriheten som lagfästs. 

48 UDHR  Förenta Nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Den svenska översättningen från :  
http://www.manskligarattigheter.se/sv/vem-gor-vad/forenta-nationerna/fn-s-allmanna-forklaring (hämtad: 16-11-30)
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övertagit äganderätten till ett exemplar av ett verk därmed ej övertagit rätten att framställa fler 

exemplar eller att göra det tillgängligt för en ny allmänhet.49 även om överlåtelse av dessa rättigheter 

genom licens eller i annan form inte är ovanligt eller på något sätt uppseendeväckande. Överlåtelsen 

av ett exemplar av ett verk omfattar i sig själv inte någon överlåtelse av upphovsrätten till verket, 

vare sig av de ekonomiska eller ideella rättigheterna. Här ryms konflikten mellan upphovsrätten och 

äganderätten, det materiella föremål som är ett upphovsrättsligt skyddat verk låter sig ju inte 

disponeras av den som förvärvat det på samma sätt som andra materiella föremål. 

2.3.4. Själva verket 

Exemplar av ett upphovsrättsligt skyddat verk an uppträda i en rad olika former i lagstiftningen såväl 

som den konkreta verkligheten. I förhållande till frågan om droit d'accès behöver begreppet 

differentieras något. Med ett exemplar förstås här alla former av ett verk ( tillgängliggörandet knyts 

till mötet med en mottagare) det vill säga exempelvis att en skulptur som förekommer  i en edition 

om 10; alla avgjutningar som gjorts efter den ursprungliga editionen, alla skisser och modeller, alla 

fotografier och annan dokumentation & c. Kan anses utgöra exemplar av verket om än av olika 

dignitet. På samma sätt förhåller det sig också med anteckningarna i reporterns block och 

morgonutgåvan av tidningen alla är exemplar av det upphovsrättsligt skyddade verket. Att behäfta 

dem alla med droit d'accès och skydd mot förstörelse skulle alltså innebära att det blev förbjudet att 

slänga gamla tidningar. 50 

En skarpare definition brukas följaktligen i förhållande till dessa rättigheter och en separation 

mellan  immaterialrättens innehåll och det objekt som innehåller  måste till. Detta är en idé med 

gamla rötter och exempel där den formulerats förekommer talrikt. 

”The book is not an ideal object.... It is a fabrication made of  paper upon which thought symbols 

are printed. It does not contain thoughts ; these must arise in the mind of  the comprehending reader. 

It is a commodity produced for hard cash. Every government has a duty to restrict, where possible, 

the outflow of  its wealth, hence to encourage domestic reproduction of  foreign art objects.51

49 Godenhielm, Bernt. ” Om upphovsmannens tillträdesrätt” Ur NIR 1977-3. s. 216
50 Schovsbo, Jens, Rosenmeier, Morten & Salung Petersen, Clement. Immaterialret 4. udgave. Københaven: Jurist og 
Økonomforbundets Forlag, 2015. S. 201 

51  Hesse, Carla, 2000. The Rise of Intellectual Property, 700 B.C.-A.D. 2000: An Idea in the Balance.  Daedalus, Vol. 131, No. 2, 
On Intellectual Property (Spring, 2002), s. 26-45.

16



Denna okända tyska merkantilist och piratkopieringsförespråkare som citerats i Carla Hesses artikel 

”The Rise of  Intellectual Property...” utgör ett exempel från 1700-talets senare hälft. Där en skarp 

åtskillnad mellan de materiella objektens krassa varuekonomi och de upplevelser som uppstår i 

mottagarens sinne vid upplevelsen av ett (konst)verk gjordes. Vare sig URL52 eller ÅvL53 tar upp 

idéer ibland upphovsrättens skyddsobjekt men de är heller inte uttryckligen exkluderade därifrån, så 

är däremot fallet i VARA som uttryckligen kräver att verket skall ha fixerats i en tangibel form för att 

åtnjuta skydd.54 

Det verk, exemplar eller objekt som skyddas av en droit d'accès måste i sin form vara möjligt att få 

tillgång till i så mån tangibelt eller materiellt Samtidigt måste dess förekomst vara så pass begränsad 

att det är möjligt att förstöra eller neka någon tillgång till:

 ”Le substrat matériel sans lequel les droits incorporels de l’auteur ne sauraient être exerces”55

– det materiella substrat utan vilket upphovspersonens immateriella rättigheter inte skulle kunna 

utövas. Alltså ett begrepp definierat utifrån de rättigheter vilka skall kunna utövas utifrån det. I 

förarbetena och till och formuleringen av ÅvL förekommer ett begrepp som kan sammanfatta detta 

även om själva ordet antyder en placering i skapandeprocessen från vilken vi skall bortse: 

originalexemplar. 

Det är tydligt av formuleringar och exempel i kirke- og undervisningskomiteens förslag att det 

”originalexemplar” som främst avses är ett bildkonstverk. Inte desto mindre får lagtexten en 

allmännare formulering och i förslaget sägs uttryckligen att det saknas grund att undanta någon 

form att upphovsrättsligt skyddade verk från bestämmelsen. Även original-begreppet som sådant 

skall med ledning i förslaget ges en bredare tolkning och omfatta även andra exemplar än det 

ursprungliga förutsatt att det är det enda exemplaret56.

52 URL 1 §
53 ÅvL 1 §
54 William S. ”The Copyright Book, a practical guide” sjätte upplagan. The MIT Press, Cambridge MA 2014. s. 2-3.
55 Strömholm, Stig. Le droit moral de l'auteur, en droit Allemand, Français et Scandinave, Deuxieme partie, le droit moderne. 
Stockholm: P. A. Norstedt och Söners förlag, 1973. s. 533. 
56 Innst.O.nr.XI (1960-1961) Innstilling fra kirke- og undervisningskomiteen om lov om opphavsrett til åndsverk. S. 31.
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2.3.5. Respekträttens objekt 

När så verket och dess upphovsperson separerats behöver vi se att en kränkning kan företas mot de 

båda var och en för sig eller gemensamt. Vad är innebörden av en kränkning av verket eller 

upphovspersonen respektive. Skillnaden i innebörd mellan ett skydd för verkets respektive 

upphovspersonens anseende och egenart belyses tydligt i NJA 2005 s. 905 Alfons Åberg, där det i 

ett skiljaktigt domskäl från Justitierådet Calissendorff förtydligas att vad som är kränkande för 

verket per se inte självfallet gäller för upphovspersonen ”Det främmande och objektivt sett 

nedsvärtande sammanhang i vilket de förekommer genom växlingen mellan dessa och 

Pusherreplikerna utgör ett kränkande sammanhang för den litterära figuren Alfons Åberg, men 

däremot knappast ett så förlöjligande eller anstötligt eller i övrigt kränkande sammanhang för dem 

att G.B:s litterära anseende eller egenart lider men genom utnyttjandet.” 57 Som beskrivits ovan är 

det just motsatsen till detta som det norska lagförarbetet tar fasta på. I båda fallen betraktas verket 

som något som kan lida skada i sig självt (vilket givetvis understöds av det klassikerskydd som 

finns i båda länderna) men i förhållande till den norska lagen är det oväsentligt om upphovsmannen 

lider en indirekt skada till följd av det verket kränks, då kränkningen av verket i sig självt är i strid 

mot ÅvL 3 §.58 

57 Hos Rognstad, (2009 s.207) anförs samma exempel i syfte att förtydliga att travestins status, i detta fall, som nytt och självständigt  
verk inte i sig utgjorde något hinder för att det utgjorde en kränkning. Intressant är dock att notera att Rognstad helt obehindrat gör 
bruk av svensk praxis i sin docerande framställning. I samma sammanhang framkommer intet om skillnaden i hur den svenska och 
norska lagen formulerats. 
58  Se närmare Per Jonas Nordell NIR  2007 s.383-321 (kommentar till alfons åberg)
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Avdelning 3. Internationella perspektiv 

3.1. De mänskliga rättigheterna 

Den grundläggande motsättningen mellan upphovsrätt och äganderätt – denna uppsats 

grundproblem– kommer till uttryckt i Förenta Nationernas allmänna förklaring om de mänskliga 

rättigheterna av den 10 dec 1948: 

”Artikel 17
1. Var och en har rätt att äga egendom, både enskilt och tillsammans med andra.

2. Ingen får godtyckligt fråntas sin egendom.

Artikel 27
1. Var och en har rätt att fritt delta i samhällets kulturella liv, att njuta av konst 
samt att få ta del av vetenskapens framsteg och dess förmåner.

2. Var och en har rätt till skydd för de ideella och materiella intressen som härrör  
från vetenskapliga, litterära och konstnärliga verk till vilka han eller hon är 
upphovsman.” 59

Dessa rättigheter är genom förklaringens icke-bindande natur att karaktärisera som en 

rekommendation, inte desto mindre betraktas de vanligen som förpliktigande för medlemsstaterna. 60 

Motsvarande rättigheter befästs för alla i detta arbete berörda stater genom Bernkonventionen 

vilken de undertecknat. 

59. UDHR  Förenta Nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Den svenska översättningen från :  
http://www.manskligarattigheter.se/sv/vem-gor-vad/forenta-nationerna/fn-s-allmanna-forklaring (hämtad: 16-
11-30)
60. Wennersten, Ulrika. Immaterialrätt och skydd av samhällsideal... Lund: Lund University, 2014. s. 67.
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3.2. Bernkonventionen

Bernkonventionen som är den gällande internationella överenskommelsen på upphovsrättens 

område kom i sin första form till år 1886. Sverige anslöt år 1904, Norge anslöt år 1896 och Förenta 

Staterna anslöt år 198861. BK har i skrivande stund (hösten 2016) 172 fördragsslutande stater. 

Fördraget administreras av WIPO (World Intellectual Property Organisation) och är genom TRIPS 

behäftat med ett sanktionssystem genom WTO (World Trade Organisation).62 

3.3. ” Toute autre atteinte” en möjlig kränkning i förstörelsen

I sin huvudsakliga framställning av Brysselkonferensens formulering av artikel 6 bis i 

Bernkonventionen lämnar auktorrättskommittéen frasen ”toute autre atteinte” oöversatt från den 

ursprungliga franskan63.  Detta är intressant att notera då just denna formulering är vad som 

kommit att tolkas både som att den inkluderar och exkluderar förstörelse av verket. I vad som följer 

kommer jag därför att återgå till de antagna formuleringarna, vid de två konferenserna för att se 

närmare på skillnaden dem emellan. Utvidgningen av omfånget av de handlingar mot verket som  

upphovspersonen har rätt att motsätta sig är det ena av två väsentliga tillägg som brysselkonferensen 

gör till art. 6 bis. Det andra tillägget är ett förtydligande av att vad som i övrigt stadgas skall gälla 

under hela upphovspersonens livstid, detta lämnas i det följande utan vidare avseende. 

1928

”(1) Independamment des droits patrimoniaux d’auteur, et même après la 

cession dedits droits, l’auteur conserve le droit de revendiquer la paternité de 

l’æuvre, ainsi que le droit de s’opposer à toute déformation, mutilation ou autre 

modification de ladite æuvre, qui serait prejudiciable à son honneur ou à sa 

réputation”64 65

61 Duboff, Leonard D. & King, Christy O. Art Law in a Nutshell, 3rd edition. St Paul: West Group, 2000. s. 204.
62 Renman Claesson, Katarina & Wainikka, Christina. Konstjuridik med konstnären i fokus. Stockholm: Norstedts Juridik, 2014.
63 SOU 1956:25 ”Upphovsmannarätt till litterära och konstnärliga verk” Lagförslag av Auktorrättskommittén. s. 121.
64 Actes de la conférence Rome, 7 mai – 2 juin 1928. s. 338.   
65 Auktorrättskommitténs översättning till svenska lyder:  ”1. Oberoende av författarens eller konstnärens ekonomiska rättigheter 
och även sedan dessa överlåtits  behåller han sin rätt att få gälla såsom upphovsman till verket ävensom rätten att motsätta sig att 
verket förvanskas, stympas eller annorledes ändras till men för hans ära eller anseende.” ( SOU 1956:25  s. 521)
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1948

”(1) Independamment des droits patrimoniaux d’auteur, et même après la 

cession dedits droits, l’auteur conserve pendant toute sa vie le droit  de 

revendiquer la paternité de l’æuvre, ainsi que le droit de s’opposer à toute 

déformation, mutilation ou autre modification de cette æuvre ou a toute autre 

atteinte à la même æuvre, prejudiciable à son honneur ou à sa réputation”66 67

Gemensam är alltså formuleringen ” déformation, mutilation ou autre modification” 

förvanskning, stympning eller annan ändring. I den lydelse som artikel 6 bis fick genom 

1948-års revision läggs ”ou a toute autre atteinte”; eller mot varje annat angrepp; alla 

andra kränkningar  till 68 (eller tillochmed varje annan påverkan eller beröring). Oaktat 

vilken översättning som görs är det fullständigt klart att ”toute autre atteinte”  innebär 

en avsevärd breddning av vad som kan uppfattas som en kränkning mot 

upphovspersonen genom dess verk. Denna ändring i Bernkonventionens lydelse får 

ingen återverkan i den svenska lagstiftningen och bemöts inte heller riktigt av 

kommittéen. Det skulle kunna anföras att det skulle kunna bero på att kommittéen 1948 

redan var långt framskriden i sitt arbete med lagförslaget. Emot detta talar 

auktorrättskommitténs tydliga bemötandet av Væu III från Brysselkonferensen. 

Särskilt värt att lägga märke till i förhållande till formuleringen ”toute autre atteinte” är att den 

redan vid Brysselkonferensen observerades kunna omfatta åtminstone sådan förstörelse som är 

kränkande för konstnären, detta genom den italienska representationen. Det är värt att notera att 

Italiens inte motsägs av någon annan delegation vid förhandlingarna. 69 

66 Documents de la conférence de Bruxelles, 5-26 juin 1948. s. 536.
67 Auktorrättskommitténs översättning till svenska lyder: ”1. Oberoende av sina ekonomiska rättigheter och även efter överlåtelse av 
dessa behåller upphovsmannen under hela sin livstid rätten att få gälla såsom upphovsman till verket ävensom rätten att motsätta sig 
förvanskning, stympning eller andra ändringar i verket eller andra förfaranden med avseende å detta, som äro till men för hans ära 
eller anseende.” ( SOU 1956:25  s. 520) Formuleringen ändrades inte vid Stockholmskonferensen 1967.
68 atteinte f 1 angrepp; anfall; skada, kränkning. Ur Norstedts Stora Franska Ordbok.
69 Documents de la conférence de Bruxelles, 5-26 juin 1948. s. 197.
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3.4. Den tredje önskningen från Bryssel

Om det uttryckliga önskemålet att de fördragsslutande staterna måtte införa förbud mot förstörelse 

som framlades vid Brysselkonferensen 1948 framlades på den ungerska delegationens initiativ ett 

särskilt önskemål om bestämmelser mot förstörelse med följande lydelse i Auktorrättskommittèns 

översättning: 

 ”Önskemål III

Konferensen, som konstaterar att artikel 6 bis i konventionen visserligen

tillåter upphovsmannen att motsätta sig förvanskning, stympning eller andra ändringar av sitt

verk eller andra förfaranden med avseende å detta, vilka äro till men för hans ära eller anseende, 

men icke uttryckligen förbjuder att verket förstöres, uttalar önskemålet, att unionsländerna i sin 

lagstiftning måtte införa bestämmelser som förbjuda att litterära och konstnärliga verk förstöras.”70

Auktorrättskommittén diskuterar detta önskemål tillsammans med frågan om förstörelse. Det  har  

liksom formuleringen ”de toute autre atteinte”71 fått ett blandat genomslag bland BK:s 

fördragsslutande stater. En mer genomgripande genomgång av genomförandet av dessa 

formuleringar och droit d'accès bland Bernunionens medlemsstater faller tyvärr utanför denna 

uppsats omfång men finns att tillgå i Elisabeth Adeneys ”The Moral Rights of  Authors and 

Performers”. Vari presenteras exempel längs hela spektrat, från länder vilka liksom Sverige inte alls 

formulerar någon droit d'accès eller något skydd mot förstörelse, till länder som Schweiz där droit 

d'accès inkluderar rätten att låna verket för utställningar under vissa förhållanden och där ett verk 

inte får förstöras utan att upphovspersonen först erbjudits förvärva det.72  Den svenska, den norska 

och Förenta staternas lagstiftningar placerar sig alla någonstans på denna skala av de moraliska 

rättigheternas genomförande i lagstiftningen. I det följande koncentreras utredningen till gällande 

rätt i Sverige.

70 SOU 1956:25 ”Upphovsmannarätt till litterära och konstnärliga verk” Lagförslag av Auktorrättskommittén. s. 562.
71 Vilken ju också kan tolkas så som omfattande ett förbud mot förstörelse. Detta påpekades redan i förhandlingarna vid CdB och 
finns upptaget i handlingarna därifrån.  Documents de la conférence de Bruxelles, 5-26 juin 1948. s. 197.
72 Adeney, Elizabeth. The Moral Rights of Authors and Performers, an International Comparative Analysis. Oxford: Oxford 
University Press, 2006. s. 719 -779.

22



Avdelning 4. Rättsläget i Sverige

4.1. Några inledande anmärkningar

För och främst vill jag säga att detta kapitel åtar sig den milt paradoxala uppgiften att beskriva 

gällande rätt på ett område där det inte finns någon sådan. Just avsaknaden av rättigheter för 

upphovspersoner att få tillgång till och skydda sina verk från förstörelse som är anledningen till 

denna undersökning. Emellertid är det inte så enkelt som att besvara frågan om rättsläget är 

besvarad med ett ”nej”, samtidigt som flera källor klart och tydligt fastslår att droit d’accès och rätt 

att skydda sina verk från förstörelse saknas i Sverige73. Oundvikligen kommer detta kapitel dock att 

få en negativ utgångspunkt, det gäller å ena sidan att peka ut var vi skulle kunna finna relevant 

lagstiftning och å den andra att därstädes påvisa dess frånvaro. 

  

 Sveriges nuvarande lagstiftning på upphovsrättens område antogs i sina huvuddrag år 1960. 

Dessförinnan saknades i Sverige i allt väsentligt respekträttslig lagstiftning, en droit au respect kom 

alltså svenska upphovspersoner till del först genom införandet av upphovsrättslagen74, dess 

bestämmelser gavs en generell omfattning och kom så att omfatta alla upphovspersoner75.

   

Genom den frågeställning som är denna uppsats utgångspunkt och de avgränsningar som tidigare 

gjorts står klart att det är i upphovsrätten vi skall söka. Att ett objekt är utgångspunkt för en 

upphovsrätt är den förutsättning som uppställts för att en upphovsperson skall åtnjuta en droit 

d'accès till, och ges en möjlighet att skydda, objektet i fråga från förstörelse. 

   

Det framstår som självklart att sökandet efter regler, som gör det möjligt för en konstnär –eller i 

allmänhet en upphovsperson– att få tillgång till egna verk i annans ägo och inskrida om de hotas av 

förstörelse, skall inriktas på den upphovsrättsliga lagstiftningen. Internationella jämförande studier76 

pekar också ut detta som placeringen för motsvarande regleringar i de länder som har dem. Ett 

73 Se bl.a.: Bernitz, Ulf et al. Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, trettonde omarbetade upplagan. Stockholm: Jure förlag 
2013. s. 95-96.  Levin, Marianne. Lärobok i immaterialrätt. Tionde upplagan. Stockholm: Norstedts Juridik 2011. s. 168. 
74. Renman Claesson, Katarina & Wainikka, Christina. Konstjuridik med konstnären i fokus. Stockholm: Norstedts Juridik, 2014. 
s.111.
75. SOU 1956:25 ”Upphovsmannarätt till litterära och konstnärliga verk” Lagförslag av Auktorrättskommittén. s. 132.
76. Adeney, Elizabeth. The Moral Rights of Authors and Performers, an International Comparative Analysis. Oxford: Oxford 
University Press, 2006.
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särskilt gott exempel på detta är förstås åndsverkloven som utvecklats parallellt med svensk lag77. 

Vidare pekar svenska förarbeten tydligt ut denna placering vilket framgår nedan.

4.2. Upphovsrättslagstiftningens uppbyggnad

Den svenska upphovsrättslagen antogs år 1960, emedan den genomgått många förändringar sedan 

dess är den i huvuddragen densamma och de ideella rättigheter (droit moral) som anges i den har 

inte ändrats sedan dess införande78. Droit d'accès och det anknutna skyddet mot förstörelse  sorteras 

normalt in under upphovspersonens ideella rättigheter och förknippas vanligen särskilt nära med 

respekträtten.

   

I Upphovsrättslagens första kapitel behandlar dess föremål och innehåll. Detta innefattar de 

huvudsakliga regler vilka ansluter till och hade kunnat utgöra en grund för en droit d'accès och ett 

skydd mot förstörelse. Rättsobjektet; kvalifikationen, beskrivs i den första paragrafen de ekonomiska 

rättigheterna finns i §2 och redan i §3 finns de ideella eller moraliska rättigheterna.  Kvalifikationen 

kommer detta arbete att lämna därhän, det räcker att konstatera att den är mycket extensiv och 

snart sagt varje skapande kan omfattas av upphovsrätten och lagstiftningens effekt är därför 

vittgående. De ekonomiska rättigheterna kan överlåtas och utgörs av rätten att mångfaldiga verket 

(exemplarframställning) och att tillgängliggöra det. De ideella rättigheterna  består i rätten att 

namngivas som upphovsperson då verket tillgängliggörs (droit à la paternité) och att motsätta sig 

sådan behandling av verket som är kränkande för upphovspersonens konstnärliga egenart och 

anseende (droit au respect).79 

I lagens följande kapitel stipuleras inskränkningar, regler för ersättning, övergång, avtalslicenser, 

giltighet, närstående rättigheter, särskilda bestämmelser, skydd för tekniska åtgärder, ansvar och 

ersättningsskyldighet, tillämpningsområde samt sedvanliga formuleringar om ikraftträdande och 

övergångar.  Det mesta av detta kan för detta arbetes syften lämnas därhän åtminstone tills vidare. 

Emellertid finns bestämmelser i tredje kapitlet om upphovsrättens övergång som är värda att se 

77 Levin, Marianne. Lärobok i immaterialrätt, tionde upplagan. Stockholm: Norstedts Juridik,2011. s.63
78 Renman Claesson, Katarina & Wainikka, Christina. Konstjuridik med konstnären i fokus. Stockholm: Norstedts Juridik, 2014. 
s.106.
79 Levin, Marianne. Lärobok i immaterialrätt, tionde upplagan. Stockholm: Norstedts Juridik,2011. s. 136
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närmare på. Det är också värt att särskilt understryka att det sjätte kapitlet, vilket omfattar särskilda 

bestämmelser, inte rymmer några sådana gällande droit d'accès eller förstörelse.

4.3. Respekträtten och anslutande regleringar

4.3.1 Respekträtten i upphovsrättslagen

Upphovsrättslagens tredje paragraf  indelas i tre stycken.  Det första befattar sig med rätten att som 

upphovsperson namnges i samband med exemplarframställning och överföring till allmänheten 

alltså paterintetsrätt, det tredje stycket begränsar de ideella rättigheternas överlåtbarhet. Det är 

tredje paragrafens andra stycke som är av största intresse utifrån denna uppsats frågeställning:

”Ett verk må icke ändras så, att upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller  

egenart kränkes; ej heller må verket göras tillgängligt för allmänheten i sådan form eller i 

sådant sammanhang som är på angivet sätt kränkande för upphovsmannen.80”

Det första som är viktigt att observera är att kränkningen alltså sker mot upphovsmannen, inte mot 

verket i sig självt. Detta kan brukas som argument både för och mot ett skydd mot förstörelse. Å den 

ena sidan är upphovsmannens egenart och anseende varaktigt och kan påverkas av förstörelsen av 

verk. Även om verken i sig som upphör att existera genom att de utplånas och alltså inte kan 

jämföras före och efter förstörelsen kan denna påverka upphovspersonen. Samtidigt står det klart att 

det inte är verkets anseende per se som skyddas vilket förstås innebär att en förstörelse som ju kunde 

betraktas som den slutgiltiga kränkningen av ett verk inte utifrån lagen kan bedömas med verket 

som utgångspunkt. Detta gäller alltså en ändring av verket, inte en förstörelse. 

 

När det kommer till frågan om tillgängliggörande –därmed dess form och sammanhang– öppnar sig 

en inte helt uttömd möjlighet att förstå förstörelsen som lagstridig. Ponera exempelvis att en 

författares böcker bränns på bokbål eller att en skulptur behandlas på ett motsvarande sätt, i en 

offentlighet. I sådana situationer skulle förstörelsen möjligen kunna innebära ett sådant kränkande 

tillgängliggörande vilket alltså inte liktydigt med att förstörelsen per se är lagstridig. 

80 Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Kap 1. §3 andra stycket
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Vad som stadgas innebär att det är konstnärlig egenart och anseende som inte får kränkas, att 

upphovspersonens möjlighet att utöva de rättigheter denne i övrigt medges begränsas eller går om 

intet utgör alltså inget hinder för ändring eller förstörelse. För att citera juridikprofessornUlf  

Bernitz:

 ”När det gäller förstöring  av offentliga konstverk (och konstverk överhuvudtaget) är 

rättsläget klart – något upphovsrättsligt skydd finns inte i Sverige”81

Vidare inskränker tredje paragrafens tredje stycke inskränker möjligheterna att överlåta den ideella 

rätten, genom att stipulera att detta kan ske endast till en till art och omfattning begränsad 

användning av verket. 82 Inte heller detta innebär ens indirekt något skydd mot en förstörelse av 

verket eller någon garant för upphovspersonens tillgång till det samma. Däremot finns häri ett 

tydligt exempel på den värdekollision som finns mellan ägarens förfogande över ett överlåtet verk 

och upphovspersonens möjlighet att utöva till det knutna rättigheter. 

4.3.2 Undantag för byggnader och bruksföremål

Upphovsrättslagens 26 c § befriar ägaren till en byggnad eller ett bruksföremål från vad som gäller 

enligt 3 § rörande ändringar. Detta utgör en direkt inskränkning i upphovspersonens rättigheter men 

är grundläggande exempelvis för ägarens möjlighet att bygga om och riva hus83.  26 c § är införd 

genom en senare lagändring och det kan vara värt att nämna att en motsvarande bestämmelse fanns 

med i den ursprungliga laglydelsen (då i dess 13:e §) då den antogs, efter auktorrättskommitténs 

förslag.84  Ändringar skulle helt ohindrat kunna göras av ägaren utan krav på  att dessa ändringar 

skall ske av tekniska skäl eller vara ägnade att möjliggöra att bruksändamålet uppfylls. Vilket 

ursprungligen var auktorrättskommitténs tanke den utredning som ledde fram till den formulering 

som finns i gällande lag .85 Byggnader och bruksföremål utgör den punkt i upphovsrättslagen där 

äganderätten är starkast ställd i motsättning till upphovspersonens rättigheter. 

81 Bernitz, Ulf. Skydd för offentliga konstverk mot förvanskning och förstöring. 1997. Ur: Ånd og rett, festskrift til Birger Stuevold 
Lassen på 70-årsdagen 19. august 1997. Oslo: Universitetsforlaget, 1997. S. 118.
82 Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.
83 Bernitz, Ulf. Skydd för offentliga konstverk mot förvanskning och förstöring. 1997. Ur: Ånd og rett, festskrift til Birger Stuevold 
Lassen på 70-årsdagen 19. august 1997. Oslo: Universitetsforlaget, 1997. S. 118.
84 Lagutskottet gjorde en ändring i auktorrättskommitténs förslag som avsåg en föreslagen bestämmelse om upphovspersonens 
yttranderätt vilken togs bort mot bakgrund av tveksamheter över huruvida den ideella rätten överhuvudtaget borde utsträckas till 
byggnader. ( LU 1960:41 s. 53 f. & SOU 1990:30 s. 228-229.)  
85 SOU 1956:25 ”Upphovsmannarätt till litterära och konstnärliga verk” Lagförslag av Auktorrättskommittén. S. 124-125.
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4.3.3. Särskilt om överlåtelse

Denna uppsats befattar sig enbart med verk som överlåtits från upphovspersonen och finns i en 

annans ägo. I upphovsrättslagens tredje kapitel finns särskilda hänvisningar till att den som förvärvat 

en upphovsrätt genom överlåtelse ändå måste åtlyda vad som sägs i 3 § om ändringar och 

kränkande ändringar i 27 §. Vidare stipuleras i denna paragraf  att en överlåtelse av ett exemplar ej 

innefattar en överlåtelse av upphovsrätt. 86 I  28 § inskärps detta ytterligare om än med ett 

avtalsförbehåll. Det är alltså möjligt att avtala bort. Trots att upphovspersonen avhänt sig sitt verk 

och det kommit i någon annans ägo måste den nya ägaren alltså ändå tillvarata upphovspersonens 

moraliska rätt till namngivning  och att ej kränka upphovspersonens konstnärliga anseende eller 

egenart. Dessutom finns särskilda bestämmelser om följerätt och klassikerskydd som också dessa 

inskränker äganderätten till ett immaterialrättsligt objekt. Mer om detta härnäst. 

4.3.4. Klassikerskyddets möjligheter

Klassikerskyddet som stadgas i URL 51 och 52 § innebär ett skydd för verk i förhållande till den 

”andliga odlingens intressen”. Bestämmelsen avser offentlig återgivande av verk efter 

upphovspersonens livstid och stadgar intet i förhållande till skydd mot verkets förstörelse. Intressant 

nog finns istället möjligheten att på domstols order förstöra ett exemplar av ett verk som återgivits så 

att det utgör en kränkning av den andliga odlingens intressen, att ta egendom i beslag eller 

bestämma att den skall ändras. Denna rätt är alltså inte möjlig för en upphovsperson att utöva men 

utgör ett exempel i lagstiftningen på att ideella intressen kan gå före äganderätten.

4.3.5. Följerätten 

Denna del av upphovsrätten som stadgas i URL 26 n § innefattar inte heller den någon droit d'accès 

eller något skydd mot förstörelse. Emellertid är det en viktig bestämmelse då den slår fast att 

upphovspersonen har rätt till ersättning, under vissa villkor  vid en vidareförsäljning av dess 

originalkonstverk. Detta innebär alltså ett utövande av upphovsrätt över verk som upphovspersonen 

överlåtit vilket innebär en inskränkning i ägarens ekonomiska rätt till verket. Liksom klassikerskyddet 

uttrycker följerätten en juridisk princip som ligger i linje med vad en droit d'accès och ett skydd mot 

förstörelse skulle kräva. 

86  Levin, Marianne. Lärobok i immaterialrätt, tionde upplagan. Stockholm: Norstedts Juridik, 2011. s.165.
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4.4. Droit d'accès och förstörelse i svenska förarbeten

4.4.1. Några inledande anmärkningar

Att upphovsrättslagen saknar bestämmelser om upphovspersonens rätt att få tillgång till och 

förhindra att dess verk förstörs innebär inte att frågan inte diskuterats i lagförarbeten. Här finns på 

många ställen en uppseendeväckande diskrepans mellan utredare och remissinstansers inställning 

och vad som i propositioner och slutligen lagstiftning kommer till uttryck som lagstiftarens 

uppfattning.  

   I den svenska juridiska traditionen har förarbeten förvisso en särskilt stark ställning som rättskälla. 

Det är inte i detta fall fråga om några oklarheter i lagens bokstav, alltså skall det stå fullständigt klart 

att förarbetenas ställning är mycket svag, i den värdering som låter sig göras utifrån rättskällelärans 

principer87. 

4.4.2. Förstörelse i auktorrättskommitténs lagförslag 

Kommittén tar till sin utgångspunkt dels den lydelse som Bernkonventionen fick vid ovannämnda 

revision och dels den skärpning av formuleringen av art. 6 bis som tillkom vid Brysselkonferensen 

(som vi får anledning att återkomma till) 194888; alltså under det pågående arbetet med lagförslaget. 

Vid 1928-års revision fick upphovspersonen enligt konventionen rätt att motsätta sig att verket 

förvanskades, stympades eller annorledes ändrades om detta var till men för upphovspersonens ära 

och anseende. Genom Brysselkonferensen –skriver auktorrättskommittén– ” fullständigades texten 

så att upphovsmannen erhöll skydd även mot andra förfaranden med verket än de nu nämnda 

(>>toute autre atteinte>>) som äro till men för hans ära eller anseende.”89 Dessa andra förfaranden 

innebär en öppning mot att vad som uttryckligen varit fråga om ändringar skulle kunna omfatta 

även förstörelse.  

I sina kommentarer tar kommittéen inte den mer vittfamnande formuleringen som 

”fullständigades” vid Brysselkonferensen som utgångspunkt utan på riktar istället in sig på den 

formulering som uttryckts i Rom 1928.  Kommittéen konstaterar att den skada som 

87 Sandgren, Claes. Rättsvetenskap för uppsatsförfattare Ämne, material metod och argumentation. Stockholm: Norstedts Juridik, 
2006. s. 36
88 Renman Claesson, Katarina & Wainikka, Christina. Konstjuridik med konstnären i fokus. Stockholm: Norstedts Juridik, 2014. 
s.112.
89 SOU 1956:25 ”Upphovsmannarätt till litterära och konstnärliga verk” Lagförslag av Auktorrättskommittén. s. 121.
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upphovspersonen utsätts för är idéell och besläktad med vad som vållas genom ärekränkningsbrott 

och betonar vikten av att skadan skall beaktas inte utifrån upphovspersonen som samhällsmedlem 

utan enbart utifrån litterärt eller konstnärligt anseende, detta oavsett om skadan uppfattas i andras 

ögon.90 Samtidigt skall bedömningen paradoxalt nog underkastas en ”objektiv måttstock”.91 

Kommittén menar även att särskild hänsyn vid bedömningen skall också tas till syftet med den 

skadande åtgärden (ändringen). Anledningen till detta är exempelvis att en restaurering som 

misslyckats aldrig skall kunna vara otillåten, detta får dock inget uttryck i lagtexten. Medan ett 

principiellt liknande undantag görs för ändringar i byggnader och bruksföremål,92 det formuleras i 

lagtexten i 13 § där det dock inte knyts till åtgärdens ändamål utan i stället verkets. 93 Vidare 

understryks att 3 §  verkan bör vara generell i fråga om räckvidd och gälla mot ”envar som utnyttjar 

verket eller innehar exemplar av detta”94 någon åtskillnad mellan original, originalexemplar eller 

andra exemplar görs alltså inte. 

  

   Kommittén redovisar i sitt lagförslag lydelsen hos artikel 6 bis i Bernkonventionen, både från Rom 

1928 och Bryssel 194895 men bortser från den senare versionens mer inklusiva formulering om vad 

som kan utgöra en kränkning av upphovspersonens rätt. Detta lämnas utan närmare kommentar 

men kommittéen anger en mycket tydlig ståndpunkt i frågan om förstörelse.

”Av det förut anförda framgår, att förbudet att göra förvanskande ingrepp i ett 

exemplar av verk endast är tillämpligt i sådana fall, då det är fråga om 

>>ändringar>> [Sic] i verket, d.v.s. då objektet även efter ingreppet framstår 

som ett verk av upphovsmannens hand. Stadgandet är därför icke tillämpligt på 

åtgärder, genom vilka ett konstverk helt förstöres eller ödelägges.”96

Vidare konstateras att Brysselkonferensen framställt ett önskemål i fråga om förstörelse (Væu III)97 

och att liknande önskemål även framförts i Norden. Emellertid förordar kommittéen att ett förbud 

mot förstörelse inte bör införas. Till stöd för detta anförs praktiska svårigheter med att avgöra om en 

90 SOU 1956:25 ”Upphovsmannarätt till litterära och konstnärliga verk” Lagförslag av Auktorrättskommittén. s. 122.
91 SOU 1956:25 ”Upphovsmannarätt till litterära och konstnärliga verk” Lagförslag av Auktorrättskommittén. s. 123.
92 SOU 1956:25 ”Upphovsmannarätt till litterära och konstnärliga verk” Lagförslag av Auktorrättskommittén. s. 125.
93 I den gällande lagen § 26 c. Se även ovan under rubriken ”Om byggnader och bruksföremål” 
94 SOU 1956:25 ”Upphovsmannarätt till litterära och konstnärliga verk” Lagförslag av Auktorrättskommittén. s. 121.
95 SOU 1956:25 ”Upphovsmannarätt till litterära och konstnärliga verk” Lagförslag av Auktorrättskommittén. s. 121.
96 SOU 1956:25 ”Upphovsmannarätt till litterära och konstnärliga verk” Lagförslag av Auktorrättskommittén. s. 125.
97 Adeney, Elizabeth. The Moral Rights of Authors and Performers, an International Comparative Analysis. Oxford: Oxford 
University Press, 2006. s. 134.  Jämte: SOU 1956:25 ”Upphovsmannarätt till litterära och konstnärliga verk” Lagförslag av 
Auktorrättskommittén. s. 427.
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förstörelse varit avsiktlig eller ej, att förbudet inte skulle kunna gälla i det senare fallet samt vidare, 

bevissvårigheter när det gäller denna avsiktlighet. Dessutom anser kommittéen att undantag hade 

måst göras för beaktansvärda skäl vilket skulle leda till svåra intresseavvägningar98.  

    

I vad som redovisats ovan gör auktorrättskommittén alltså ett uttryckligt avsteg från vad som 

framförts som ett önskemål från Brysselkonferensen i fråga om nationell lagstiftning till skydd mot 

förstörelse av verk. Parallellt med önskemålet gör Brysselkonferensen också en ändring i artikel 6 bis 

av Bernkonventionen; som auktorrättskommittén kallar ett fullständigande, vilken skulle kunna läsas 

som ett förbud mot vissa typer av förstörelse, eller möjligen förstörelse under vissa förhållanden. 

  

4.4.3. Droit d’accès i auktorrättskommitténs lagförslag 

I Auktorrättskommitténs lagförslag diskuteras införandet av en droit d'accès, i huvudsakligen 

positiva ordalag. Initialt sker detta med utgångspunkt i upphovspersonens allmänna intresse av att få 

tillgång till sitt verk utan att särskilda förutsättningar krävs. Kommittén anför att upphovspersonen 

bör alltid kunna begära att få tillgång, oavsett vem som äger och/eller innehar verket för att göra 

repliker av det eller dokumentera det. Upphovspersonen bör även kunna låna verket för exempelvis 

retrospektiva utställningar99. I den fortsatta diskussionen erinrar kommittén om de särskilda 

förhållanden som kan innebära att det exemplar av ett verk som är i någon annan än 

upphovspersonens ägo är ett originalexemplar100:

”Det framhålles också att en liknande befogenhet kan vara av största vikt för upphovsmannen i  

sådana fall, då samtliga exemplar av ett litterärt eller musikaliskt verk så när som på något 

eller några av dem förstörts, exempelvis genom krigshändelser; upphovsmannen har här ett både  

ideellt och ekonomiskt intresse att få låna något av de räddade exemplaren för att kunna 

föranstalta om utgivning av en ny upplaga. Det är också klart att upphovsmannen i sådana 

lägen som sist anförts ofta bör kunna begära tillmötesgående från ägarens sida.

 I andra fall, som då en konstnär vill låta mångfaldiga ett unikt konstverk, kan ägaren 

emellertid ha ett välgrundat intresse att motsätta sig framställningen. Att härvidlag skilja 

mellan de stridiga intressena genom en generell lagregel är dock knappast möjligt; i stort sett 

synes det böra förbehållas konstverkets ägare att avgöra, vilket tillmötesgående han med hänsyn  

98 SOU 1956:25 ”Upphovsmannarätt till litterära och konstnärliga verk” Lagförslag av Auktorrättskommittén. s. 125.
99 SOU 1956:25 ”Upphovsmannarätt till litterära och konstnärliga verk” Lagförslag av Auktorrättskommittén. s. 130.
100 Enligt den terminologi som anförts i uppsatsens teoriavdelning.
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till omständigheterna bör visa. Kommittén har därför icke ansett sig böra föreslå några regler i 

ämnet.101” 

Kommittén har alltså åtskilligt positivt att säga om en droit d’accès, och dess företräden. Mycket av 

vad som framhålles –om inte allt– går förstås att lösa genom avtal, i mer eller mindre benefika 

överenskommelser– mellan upphovspersonen och verkets ägare . Samtidigt är det klart att 

kommittén också ser de intressekonflikter som kan uppstå. I lagförslaget exemplifieras de genom 

ägarens intresse av att motsätta sig att fler exemplar framställs av vad som annars vore ett unikt verk. 

Detta är ett intressant val av exempel då antalet exemplar av ett verk som får förekomma rimligen är 

en lämplig avtalsfråga vid ett förvärv, möjligen kan överlåtelsen av ett originalexemplar från 

upphovspersonens sida se som ett konkludent handlande i detta avseende.102 Samtidigt har inte 

auktorrättskommittén eller någon senare ändring av lagen skapat någon, till överlåtelse av ett verk 

anknuten, inskränkning i konstnärens rätt till exemplarframställning; oaktat om härmed avses 

skapandet av repliker kopior eller annan dokumentation i exempelvis fotografisk form.103

I lagförslaget anläggs aldrig perspektivet att ägaren/förvärvaren av ett verk skulle kunna inkräkta på 

upphovspersonens rättigheter genom att vägra denne tillgång till verket. Avslutningsvis drar 

auktorrättskommittén slutsatsen att en generell lagregel inte bör föreslås på grund av de svåra 

intresseavvägningar som föreligger. Detta är dock inte det sista som sagts om droit d’accès i svenska 

förarbeten. 

4.4.4. Droit d'accès – översyn av upphovsrättslagstiftningen

Frågan om droit d’accès lyfts fram i 1990-års översyn av upphovsrättslagstiftningen mot bakgrund av 

den upphovsrättsliga grundprincip som kommer till uttryck i upphovsrättslagens 27 §, nämligen att 

upphovspersonen fortsätter att vara innehavare av upphovsrätten även efter en överlåtelse (dock att 

regeln är dispositiv).104 Utredningen föreslog att en droit d’accès skulle införas i svensk 

upphovsrättslagstiftning och i stort anför utredarna samma skäl till det som anförts av 

auktorrättskommittén 1956.105 Dessutom lyfts den norska lagstiftning, som resulterade ur 

auktorättskommitténs arbete, som där kom att innefatta en droit d’accès;106 såväl som en rätt för 

101 SOU 1956:25 ”Upphovsmannarätt till litterära och konstnärliga verk” Lagförslag av Auktorrättskommittén. s. 130.
102 Godenhielm, Bernt. ” Om upphovsmannens tillträdesrätt” Ur NIR 1977-3. s. 216
103 Godenhielm, Bernt. ” Om upphovsmannens tillträdesrätt” Ur NIR 1977-3. s. 216
104 SOU 1990:30 Översyn av upphovsrättslagstiftningen. s. 551.
105 SOU 1990:30 Översyn av upphovsrättslagstiftningen. s. 551-553.
106 SOU 1990:30 Översyn av upphovsrättslagstiftningen. s. 553 & 555.
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konstnären att förvarnas om en förestående förstörelse av dennes verk107.

4.4.5. Ändringar i upphovsrättslagen

Utredningens förslag 1990 kom att motsägas i propositionen om ändringar i upphovsrättslagen som 

följde den. Här föreslås att att någon regel om droit d’accès inte skall införas i svensk lag. 108 Detta 

trots att utredningen och alla remissinstanser utom en tillstyrkt införandet av en droit d’accès. Den 

ensamma negativt inställda remissinstansen var juridiska fakulteten vid Lunds Universitet.109 De 

menade att utövandet av rätten sannolikt skulle bli en engångsföreteelse och därför att 

lagstiftningsbehovet kan ifrågasättas.110 Samma skäl skulle kunna anföras till stöd för ett införande 

med argumentationen att en sådan rätt skulle bli föga betungande för verkets innehavare.

4.4.6. Avsaknaden av svensk praxis

Ulf  Bernitz lyfter i sin artikel ur ånd og rett fram en rad fall av ändringar i verk som bedömts vara 

kränkande mot upphovspersonen. Här presenteras också något fall av förstörelse och sådana 

förekommer förstås talrikt i praktiken men då ett rättsskydd mot förstörelse saknas producerar dessa 

fall givetvis ingen juridisk praxis. Det samma är fallet i fråga om droit d’accès, lagregler saknas och 

därmed praxis.111 Mot detta kan invändas att det i litteraturen förekommer kring denna fråga talrika 

referenser till ett finskt exempel där högsta instansen beviljat en konstnär tillgång till sina verk, trots 

att Finland liksom Sverige saknar lagstadgad droit d'accès. Något motsvarande fall finns dock ej i 

Sverige. Vidare kan nämnas att frågan om huruvida förstörelse av verk prövats som brott mot 

brottsbalkens regler om ärekränkning, kunde vara intressant att se närmare på i ett annat 

sammanhang men faller utanför omfånget för denna uppsats. 

107 ÅvL  49 §.
108 Prop 1992/93:214 Ändringar i upphovsrättslagen. 
109 Prop 1992/93:214 Ändringar i upphovsrättslagen. s. 100.
110 Prop 1992/93:214 Ändringar i upphovsrättslagen. s. 101.
111 SOU 1990:30 Översyn av upphovsrättslagstiftningen. s.552.
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Avdelning 5. Utblickar

5.1 Inledande anmärkningar

De följande utblickarna skiljer sig åt i omfattning och inriktning. Först behandlas den norska 

upphovsrättslagstiftningen som står den svenska nära vilket möjliggör direkta jämförelser till svensk 

lagstiftning. Då lagstiftningens struktur och funktion i Norge är så närliggande den svenska har 

denna utblick givits en mer djupgående undersökning av hur lagstiftningen fungerar i praktiken. I 

utblicken till Förenta Staterna finns mindre gemensamt att ta fasta på, varför denna utblick fått en 

mer specifik inriktning. Tilted Arc-fallet som föregick VARA och Förenta staternas anslutning till 

Bernkonventionen ligger i fokus. Detta fall, som utgör både en exposé i avsaknaden av respekträtt 

och en bakgrund till den lagstiftning som kom att införas, behandlas särskilt liksom det drakoniska 

kvalifikationskrav som ryms i formuleringen ”Recognized stature”.

5.2 Åndsverkloven 

5.2.1. Sak och person – respekträtten i norsk och svensk rätt

Den norska upphovsrättslagstiftningen har  samma övergripande struktur som den svenska. Med 

utgångspunkt i det kvalificerade verket värnas upphovspersonens delvis överlåtningsbara rättigheter. 

Rättigheterna indelas i ekonomiska och ideella och ges en rad inskränkningar för olika fall. Liksom i 

den svenska är 1§ en kvalifikationsregel 2 § fastslår ensamrätten och i 3 § finns de ideella 

rättigheterna med respekträtten. Här infinner sig den för detta arbete avgörande skillnaden mellan 

den svenska och norska lagstiftningen. Till 3 § kopplas också 49 § som innefattar regler om 

förstörelse och droit d'accès. 112 Norska upphovsrättslagens 3 § innehåller en intressant skillnad mot 

den svenska i att den också sörjer för själva verkets anseende eller egenart. I jämförelse:

ÅvL 3 § andra stycket: 

”Har en annen rett til å endre et åndsverk eller å gjøre det tilgjengelig for almenheten, må dette 

ikke skje på en måte eller i en sammenheng som er krenkende for opphavsmannens litterære, 

vitenskapelige eller kunstneriske anseelse eller egenart, eller for verkets anseelse eller egenart.”113

112 Rognstad, Ole-Andreas ( I samarbeid med Birger Stuevold Lassen). Opphavsrett. Oslo: Universitetsforlaget, 2009. s. 35-36.
113 LOV1961-05-12-2 Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven) 3§ uppsatsförfattarens understrykning. 
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URL 3 § andra stycket: 

”Ett verk må icke ändras så, att upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller 

egenart kränkes; ej heller må verket göras tillgängligt för allmänheten i sådan form eller i sådant 

sammanhang som är på angivet sätt kränkande för upphovsmannen.”114

Stortingskommittén noterar i sitt lagförslag att kränkningar mot ett verk normalt sett innebär också 

en kränkning mot upphovspersonen, men menar att den aktuella formuleringen är klarare, samt  

motiverar sin formulering ytterligare med att det kan finnas fall där en upphovsperson förlorat 

anseende och egenart men vars verk (fortsatt) besitter dessa. En sådan upphovsperson skall åtnjuta 

ett lika gott skydd som någon som har egenart och anseende i behåll.115  Norge har alltså gjort en, på 

ett för denna uppsats intressant sätt, annorlunda tolkning av Bernkonventionens artikel 6 bis. 

5.2.2. Droit d'accès och skydd mot förstörelse i åndsverkloven 

I skrivande stund finns ett förslag till reviderad upphovsrättslagstiftning ute till remiss i Norge. 

Återigen följs den norska och svenska lagstiftningen åt på detta område. I det lagförslag som 

föreligger finns en ändring av den viktiga 49 §, som föreslås delas upp över två paragrafer, så att 

varselplikten vid ödeläggelse och tillgångsrätten separeras, samt att en ny placering/numrering 

föreslås, förutom detta är ändringarna rent språkliga.116 De nya paragraferna föreslås få följande 

lydelse: 

§ 6-5 Plikt til å varsle opphaveren før ødeleggelse av åndsverk (49 første ledd)

Krever omstendighetene at originaleksemplar må ødelegges, skal opphaveren, hvis 

opphaveren er i live, gis varsel i rimelig tid når det kan skje uten særlig ulempe.

§ 6-6 Opphaverens rett til å få adgang til åndsverk i andres besittelse (49 andre og tredjeledd)

Innehaver av originaleksemplar som uten rimelig grunn hindrer opphaveren i å gjøre bruk 

av sin rett etter § 2-2, kan ved dom pålegges å gi opphaveren slik adgang til eksemplaret som 

retten finner rimelig. Retten kan gjøre opphaverens adgang til eksemplaret avhengig av 

sikkerhetsstillelse eller stille andre vilkår.

114 Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
115 Innst.O.nr.XI (1960-1961) Innstilling fra kirke- og undervisningskomiteen om lov om opphavsrett til åndsverk. s. 16.
116 Høringsnotat forslag til ny Lov om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven) s. 292. 

34



Sak som nevnt i førsteledd kan bare reises av opphaveren personlig med samtykke av 

departementet.117

Att bestämmelsen till sitt innehåll huvudsakligen bevaras oförändrad i det nya förslaget torde 

tillstyrka att den fungerar väl. Eftersom kirke- og undervisningskomiteen särskilt framhållit att denna 

lagregel bör hållas under en noggrann uppsikt med avseende på om den i framtiden (från 1961) 

borde ändras till en snävare eller mer omfattande formulering, är detta särskilt intressant att 

notera.118 Det var  alltså inte utan en viss tveksamhet som 49§ infördes, en tveksamhet som måste 

betraktas som stillad. Hädanefter kommer den idag gällande lagen vara utgångspunkt för arbetet:

”§ 49. Krever omstendighetene at originaleksemplar må ødelegges, skal opphavsmannen, hvis han 

er i live, gis varsel i rimelig tid når det kan skje uten særlig oppofrelse.

Innehaver av originaleksemplar som uten rimelig grunn hindrer opphavsmannen i å gjøre 

bruk av sin rettefter § 2, kan ved dom pålegges å gi opphavsmannen slik adgang til eksemplaret 

som retten finner rimelig. Retten treffer sin avgjørelse under hensyn til alle de foreliggende 

omstendigheter, og kan gjøre opphavsmannens adgang til eksemplaret avhengig av sikkerhetsstillelse  

eller stille andre vilkår.

Sak som nevnt i andre ledd kan bare reises av opphavsmannen personlig med samtykke av 

vedkommende departement.”119

Den norska upphovsrättslagstiftningen saknar ett egentligt skydd mot förstörelse även om det är 

tydligt av hur 49 § formulerats att lagstiftaren inte anser att en förstörelse skall ske fåfängligt eller 

lättvindigt; det är fråga om fall där ett originalexemplar av ett upphovsrättsligt skyddat verk måste 

förstöras därför att omständigheterna så kräver. 

   

I propositionen från 1961 dras en viktig parallell mellan det allmänintresse ett verk kan ha i och det  

intresse upphovspersonen kan ha av att skydda detsamma jämte det intresse en upphovsperson har 

av tillgång i förhållande till ägarens intresse.120 Denna betoning av allmänintresset kommer till 

117 Høringsnotat forslag til ny Lov om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven) s. 397-398.
118 Innst.O.nr.XI (1960-1961) Innstilling fra kirke- og undervisningskomiteen om lov om opphavsrett til åndsverk. s. 31.
119 LOV1961-05-12-2 Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven) 49 §
120 Innst.O.nr.XI (1960-1961) Innstilling fra kirke- og undervisningskomiteen om lov om opphavsrett til åndsverk. S. 31.
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uttryck i, att domstolen ges utrymme att avgöra grad och form för den tillgång upphovspersonen 

skall ges, samt att den skall underkasta ägarens skäl för att neka upphovspersonen tillgång en 

rimlighetsbedömning liksom upphovspersonens skäl för att begära tillgång till verket. Att en talan i 

en sak som rör droit d'accès kan dessutom endast väckas sedan samtycke från det berörda 

departementet inhämtats121 

5.2.3. Särskilt om kvalifikation och utsträckning

Det är tydligt av formuleringar och exempel i kirke- og undervisningskomiteens förslag att det 

”originalexemplar” som främst avses är ett bildkonstverk. Inte desto mindre får lagtexten en mer 

allmängiltig formulering och i förslaget sägs uttryckligen att det saknas grund att undanta någon 

form att upphovsrättsligt skyddade verk från bestämmelsen. Även originalbegreppet som sådant skall 

med ledning av lagförslaget ges en bredare tolkning och omfatta även andra exemplar än det 

ursprungliga, förutsatt att det är det enda exemplaret.122123 

Domstolens diskretionära utrymme att uppställa villkor för upphovspersonens droit d'accès är både 

enligt 49 § paragrafens nuvarande lydelse och den föreslagna lydelsen i 6-6 § omfattande. I 

förarbetet från 1961 diskuteras även möjligheten att en konstnär exempelvis skulle få låna ett verk 

till en utställning, detta med stöd i allmänintresse. Mängden exemplar som får framställas med 

utgångspunkt i det verk som upphovspersonen fått tillgång till är också underkastat domstolens 

bedömning. Författarna framställer dock att en konstnär inte med stöd i denna lagregel kan få till 

gång till sina verk för att förstöra dem.124

5.2.4. 49 § i praktik och praxis 

Avgöranden grundade i den norska upphovsrättslagens 49 § saknas nästan fullständigt. Detta torde 

ha sin grund i att denna bestämmelses efterlevnad i verkligheten är hög och att dess formulering 

svarar väl mot vad som är god sed inom de branscher där regeln är relevant. Något som även gavs 

uttryck i den proposition som ligger till grund för regeln, kirke- og undervisningskomiteen framhöll 

där att bestämmelsen även om den var ny inte skulle innebära något avsteg från det rådande 

121 LOV1961-05-12-2 Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven) 49 § andra stycket. 
122  Innst.O.nr.XI (1960-1961) Innstilling fra kirke- og undervisningskomiteen om lov om opphavsrett til åndsverk. s. 31.
123 Vad som gäller mellan ägare till olika exemplar av ett verk som finns i flera, i fall där upphovspersonen inte äger tillgång till 
något av dem framgår ej och har såvitt känt ej heller prövats. Det är inte heller fokus för detta arbete att utreda denna fråga.
124 Innst.O.nr.XI (1960-1961) Innstilling fra kirke- og undervisningskomiteen om lov om opphavsrett til åndsverk. s. 31.
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rättstillståndet utan just fastslå rådande uppfattningar om god sed.125 Därmed förefaller det också 

sannolikt att många av dessa frågor får en utomrättslig lösning. Ett sentida exempel på detta, som 

utspelade sig över årskiftet 2015-16, rör konstnären och illustratören Iben Sandemose vars 

väggmålning i Vest-Agders fylkeshus målades över av det statliga fastighetsbolaget Entra som 

förvaltade byggnaden.126 Sandemose informerades ej innan övermålningen och erbjöds omsider en 

förlikning om antingen 100 000 NKR för att skapa ett nytt konstverk med samma placering eller 50 

000 NKR i ersättning för det hon ej varslats inför förstörelsen och beretts tillgång till verket, 

Sandemose valde ersättningen.127 Ett avgörande i samma riktning träffades 1992 av Sør-Hedmarks 

Herredrett. Saken rörande förstörda utsmyckningar på ett diskotek.128 Den lokal där 

utsmyckningarna utförts hade sedan tiden för verkets utförande övertagits av en ny ägare som 

påbörjat en renovering och förstört utsmyckningen. Rätten fann att den nya ägaren inte fritogs från 

ansvar genom att utsmyckningen övertagits som del av lokalen och utdömde ersättning till 

upphovspersonen då ägaren ej kunde visa att de varslat upphovspersonen i enlighet med ÅvL 49 §. 

Av svarande i målet anfördes att de hade rätt att ändra lokalen och att detta utgjorde rimlig grund 

för att förstöra verket i fråga vilket rätten biföll.129 Avgörandet understryker att verket inte skyddas 

mot förstörelse utan att vad som skyddas är upphovspersonens tillgång till verket varför ägaren är 

skyldig att varsla inför en förstörelse. 

  

I det följande presenteras  några exempel på hur instruktioner från konstnärsorganisationer och 

beställare i Norge formulerats  för att visa på lagregelns genomslag i soft-law.

BONO (Billedkunst Opphavsrett i Norge) som motsvarar svenska BiS (fd. BUS) ger inte 

några som helst råd med avseende på droit d'accès eller rätten att förvarnas vid förstörelse. Något 

som kanske är naturligt med tanke på att denna organisations verksamhet är inriktat på 

bildanvändning och att tillse att medlemmarna får ersättning för den samma.130

NBK (Norske Billedekunstnere) Skriver endast i sitt förslag till standardavtal vid försäljningn 

125 Innst.O.nr.XI (1960-1961) Innstilling fra kirke- og undervisningskomiteen om lov om opphavsrett til åndsverk. s. 31.
126 Heggheim, Sander, Skarvøy Gjestland, Hilde & Wirsching, Anne. ”– vi vart sjokkerte då vi oppdaga det” nrk 15.12.10.  
https://www.nrk.no/sorlandet/_-vi-vart-sjokkerte-da-vi-oppdaga-det-1.12698117 (hämtad: 16-12-05) se även: Olav Torvund 
”kunsthærverk fra entra og vest-agder fylkekommune”. Olav Torvunds blogg, 15-12-11 
http://blogg.torvund.net/2015/12/11/kunsthaerverk-fra-entra-og-vest-agder-fylkekommune/#more-19185  (Hämtad: 16-12-04)
127 Rønnevig Andersen, Elise & Torhild Nilsen, Anne. ”–Ikke intressert i å jobbe gratis for Entra” NRK 16.04.21. 
https://www.nrk.no/sorlandet/malte-over-kunstverk-1.12910064 (hämtad: 16-12-05)
128 Sør-Hedmarks herredrett dom RG (Rettens Gang) 1992  s. 625
129 Sør-Hedmarks herredrett dom RG (Rettens Gang) 1992  s. 654
130 Billedkunst opphavsrett i Norge – http://www.bono.no/ (hämtad: 16-11-28)
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att avtalet inte skall innebära någon inskränkning i konstnärens rättigheter enligt ÅvL med undantag 

för hur bilder av det aktuella verket får användas i marknadsföring131. 

Kulturrådet ger inte heller några särskilda upplysningar i ärendet vare sig på sin hemsida eller i 

sin handbok ”På rett hylle med åndsverkloven”.132 

KORO (Kunst i Offentlige Rom) Är den norska motsvarigheten till Statens konstråd, deras 

verksamhet är inriktad på offentlig utsmyckning och i allmänhet på verk som framställs på uppdrag. 

Med avseende på detta är det värt att notera att det i deras standardavtal finns en begränsing av 

upphovspersonens rätt till exemplarframställning. (Den rätt genom 2§ ÅvL vilken 49§ ÅvL säger att 

inte innehavaren av ett verk utan saklig grund får hindra upphovspersonen att utöva.) 

5.3  Konstnärliga rättigheter i Förenta Staterna

5.3.1. Inledande anmärkningar 

Förenta staternas lagstiftning på det område som är relevant för denna uppsats inriktar sig på ett 

skydd mot förstörelse av konstverk. Den tar fasta på den intressekonflikt som finns mellan 

upphovsperson och ägare till ett verk och uppkom som en följd av det uppmärksammade rättsfall 

som förstörelsen av Richard Serras ”Tilted Arc” ledde till. Redovisningen av VARA och 

förhållandena kring Tilted Arc-133fallet syftar i denna uppsats dels till att exemplifiera grunderna för 

ett skydd mot förstörelse dels till att redogöra för en lagstiftning som är särskilt avgränsad i fråga om 

vilka verk som kvalificeras för ett skydd; något som står i stark kontrast mot det norska exemplet och 

möjligen är en följd av att skydd mot förstörelse snarare än tillgång är vad som betonats. 

131 BKN Forslag til avtale om formidling av kunstverk 
http://www.billedkunst.no/nbk/images/stories/ressursside/avtaler/formidling_skrivbar.pdf (hämtad: 16-11-20)
132  http://www.kulturradet.no/ resp. http://www.kulturradet.no/documents/10157/4e0d371c-145b-4e9f-abff-d0928e074a06 
(Båda hämtade: 16-11-24)
133 CRS Annotated Constitution, Cornell University Law School https://www.law.cornell.edu/constitution/articlei#science%20and
%20useful%20arts (Hämtad 16-12-01)
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5.3.2. The lost arc

Richard Serras skulptur Tilted Arc från 1981, är i centrum för den rättssak som bildar fond för 

skapandet av Förenta Staternas lagstiftning på integritetsrättens område. Verket bestod av en svängd 

och lutad skiva i Cor-tenstål (ett material som oxiderar över tid och täcktes med vad Serra beskrev 

som en gyllene bärnstenspatina och verkets motståndare som rost134) med dimensionerna 3,66 x 

36,58 x 0,06 meter placerad på Federal Plaza i New York, beställt och ägt av den Federala 

regeringen, genom General Services Administration (GSA).135 Protester mot verket började 

inkomma kort efter dess uppförande och 1985 hölls en offentlig hearing organiserad av GSA där 

statsanställda och boende i området; i allmänhet för att verket skulle tas bort, jämte konstnärer och 

andra representanter från konstvärldens; i allmänhet emot att verket skulle tas bort, gavs tillfälle att 

yttra sig. 136 Hearingen ledde fram till ett beslut om att verket skulle flyttas mot vilket Serra invände 

att dess platsspecifika natur innebar att en omplacering skulle förstöra verket och drog GSA et al. 

Inför rätta yrkande ett skadestånd om 30 miljoner dollar samt att rätten skulle stoppa 

omplaceringen. Yrkandet grundades i huvudsak på flytten av verket betraktad som en kränkning av 

yttrandefriheten.137 Serras yrkande avslogs i första;United States District Court for the Southern 

District of  New York och andra; Court of  Appeals for the Second Circuit, instans. I domskälen står: 

..."Tilted Arc" is expression protected to some extent by the First Amendment... the First 

Amendment has only limited application in a case like the present one where the artistic expression  

belongs to the Government rather than a private individual...138

In this case, the speaker is the United States Government. "Tilted Arc" is entirely owned by the 

Government and is displayed on Government property. Serra relinquished his own speech rights in 

the sculpture when he voluntarily sold it to GSA; if  he wished to retain some degree of  control as 

to the duration and location of  the display of  his work, he had the opportunity to bargain for such 

rights in making the contract for sale of  his work...139

Domstolens klara ståndpunkt är alltså att verket med dess ideella uttryck så som här företes skyddas 

av yttrandefrihet övergår i sin helhet med överlåtelsen av verkets materiella inkarnation. Domen i 

134  Serra v. United States General Services Administration et al. 847 F.2d 1045 punkt 5
135  Fineberg,  Jonathan. ”Art since 1940, strategies of being, second edition.” London: Laurence King Publishing 2000 s. 322-323
136  Serra v. United States General Services Administration et al. 847 F.2d 1045 punkt 7
137  Serra v. United States General Services Administration et al. 847 F.2d 1045 punkt 8-10
138  Serra v. United States General Services Administration et al. 847 F.2d 1045 punkt 12
139  Serra v. United States General Services Administration et al. 847 F.2d 1045 punkt 14
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SERRA v. GSA kom i maj 1988 samma år som förenta staterna anslöt sig till Bernkonventionen, två 

år senare antogs VARA.140141

5.3.3. The Visual Artists Rights Act 

VARA eller Unites States Code § 106 A- Rights of  certain authors to attribution and integrity är 

förlagd i förenta staternas övriga upphovsrättslagstiftning The U.S. Copyright Act142 som är en 

federal lagstiftning grundad i konstitutionens 1 art vilken behandlar lagstiftningsprocessen och den 

lagstiftande församlingen; kongressens, befogenheter. Denna artikel specificerar även kongressens 

uppgifter ganska detaljerat och formulerar därmed även en grundläggande upphovsrätt: 

”To promote the progress of  science and useful arts, by securing for limited times to authors and 

inventors the exclusive right to their respective writings and discoveries;”143

The Copyright Act skall med utgångspunkt i detta skydda: skapade originalverk som är fixerade i ett 

tangibelt uttrycksmedel från vilket de kan förnimmas eller reproduceras. Kvalifikationen i övrigt 

överensstämmer ungefär med vad som gäller i URL och ÅvL och som sagts ovan skall den lämnas 

därhän144 Formuleringen att verket skall vara fixerat i ett tangibelt uttrycksmedel är dock värd att 

fästa särskild uppmärksamhet vid, det innebär uttryckligen att verk som enbart existerar som idéer 

eller koncept inte skyddas under denna lag. Ett performanceverk, musikstycke eller en koreografi 

exempelvis skyddas enbart i den mån det nedtecknats i någon form av partitur eller dokumenterats 

genom någon form av inspelning.145146 

De förenta staterna blev 1988 fördragsslutande stat i BK, två år senare antogs VARA147. Här 

lagfästes vid sidan om en rätt för en konstnär att inskrida till skydd mot att dess verk förstörs också 

en rätt att kräva att verket attribueras till sin upphovsperson. Båda dessa rättigheter är omgärdade 

140  Serra v. United States General Services Administration et al. 847 F.2d 1045
141  Duboff, Leonard D. & King, Christy O. Art Law in a Nutshell, 3rd edition. St Paul: West Group, 2000. s. 204.
142  17 U.S.C. §§ 101-810
143  U.S. Constitution. Artikel 1 sektion 8 stycke 8. 
144  17 U.S.Code § 102 – Subject matter of copyright: In General (a). 
145  William S. ”The Copyright Book, a practical guide” sjätte upplagan. The MIT Press, Cambridge MA 2014. s. 2-3.
146  Här behandlas endast den upphovsrätt som lagfästs på federal nivå i den common law som utvecklas genom domstolspraxis på 
delstatsnivå skyddas också idéer till verk. Se vidare: Strong, William S. ”The Copyright Book, a practicla guide” sjätte upplagan. The  
MIT Press, Cambridge MA 2014. Vare sig den svenska eller norska upphovsrättslagstiftningen utsträcks till något skydd för idéer 
eller koncept egentligen men att ett formkrav avseende verkets dokumentation saknas öppnar för ett bredare skydd där ett vittnesmål 

exemplevis skulle kunna stödja en intrångsbevisning. I reflektion kan å andra sidan sägas att detta krav på tangibel fixering måste 
innebära att en veritabel skatt av dokumentationer av mer efemära konstformer framställs i USA
147 Duboff, Leonard D. & King, Christy O. Art Law in a Nutshell, 3rd edition. St Paul: West Group, 2000. s. 204.
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av höga kvalifikationskrav. Så till den grad att den Förenta staternas upphovsrättslagstiftning 

generellt bör sägas sakna ett skydd mot förstörelse.148 

(3)subject to the limitations set forth in section 113(d), shall have the right—

(A)

to prevent any intentional distortion, mutilation, or other modification of  that work which 

would be prejudicial to his or her honor or reputation, and any intentional distortion, 

mutilation, or modification of  that work is a violation of  that right, and

(B)

to prevent any destruction of  a work of  recognized stature, and any intentional or grossly 

negligent destruction of  that work is a violation of  that right.149

Rätten i (B) för upphovspersonen att hindra förstörelse  omfattar varje sådan; ”any”, utan något 

krav på avsiktlighet eller oaktsamhet, medan detta är rekvisit för att en överträdelse av skyddet skall 

komma till stånd.150  Lagskyddet för verkets integritet omfattar dock endast vissa verk av bildkonst 

och är ytterligare kringskuret i fråga om vilken typ av ändring eller förstörelse som avses, så att dess 

skyddomfång är än mer begränsat än samma lags attributionsrätt.151 I ovannämnda sektion 113 (d) 

exkluderas sådana verk som inlemmats i ett byggnadsverk på ett sådant sätt att en omplacering vore 

liktydig med förstörelse, ändring eller stympning som avses i VARA 3 A.152 En parallell kan göras till 

vad URL 26 § stadgar med avseende på byggnadsverk och brukskonst. 

Om ett verk i enlighet med sektion 113 (d) kan borttagas utan att skadas gäller vad som stadgas i 

gäller det skydd som stadgas i VARA om inte verkets ägare gör ett försök enligt de former som 

specificeras under 113 (D) 2 A & B153 att kontakta upphovspersonen och varsla om förstörelsen; 90 

dagar före det den infaller till upphovspersonens senast registrerade adress hos The Register of  

148 Nimmer, Melville B. & Nimmer, David ”Nimmer on Copyright, volume 3 reviderad upplaga. Mathew Bender, San Francisco: 
2012. §8D.04[B] 
149 VARA (3)
150 Nimmer, Melville B. & Nimmer, David ”Nimmer on Copyright, volume 3 reviderad upplaga. Mathew Bender, San Francisco: 
2012. §8D.06[C][2] 
151 Nimmer, Melville B. & Nimmer, David ”Nimmer on Copyright, volume 3 reviderad upplaga. Mathew Bender, San Francisco: 
2012. §8D.04[B] 
152 17 U.S. Code § 113 - Scope of exclusive rights in pictorial, graphic, and sculptural works

153 17 U.S. Code § 113 - Scope of exclusive rights in pictorial, graphic, and sculptural works (D) 2 A & B
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Copyrights.154 Upphovspersonen har då rätt att på egen bekostnad omhänderta verket vilket därmed 

övergår i upphovspersonens ägo.155

5.3.4. Recognized stature

Vilka verk som omfattas av det skydd mot förstörelse och den indirekta droit d'accès som föreligger 

genom VARA och anslutande lagstiftning är principiellt sett omöjligt att säga utan 

domstolsprövning, då det är i detta forum verket skall nå erkännande och vari en upphovspersons 

önskan att förhindra en förstörelse kan vinna laga kraft. Att verk av amatörkonstnärer, 

barnteckningar och dylikt inte åtnjuter skydd står tämligen klart liksom att ett verk som Richard 

Serras ” Tilted Arc” gör det på grundval av dess erkända ställning. (Det senare hade dock, då Serra 

menade att det var platsspecifikt och att en flytt inneburit förstörelse, inte skyddats enligt vad som 

följer av 113 (D).)  De flesta konstverk befinner sig någonstans mellan barnteckningen och ”Tilted 

Arc” varvid det blir nödvändigt att leda i bevis att de besitter recognized stature, ett exempel på 

detta finns i fallet  Martin v. City of Indianapolis där käranden (Martin) lyckades visa recognized 

stature hos sitt verk genom anförandet av intyg, pressklipp och utmärkelser. 156

154 17 U.S. Code § 113 - Scope of exclusive rights in pictorial, graphic, and sculptural works (D) 3 
155  Nimmer, Melville B. & Nimmer, David ”Nimmer on Copyright, volume 3 reviderad upplaga. Mathew Bender, San Francisco: 
2012. §8D.06[C][3]
156 Martin v. City of Indianapolis, 982 F. Supp 625 (S.D. Ind 1997) 
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Sammanfattning och slutsatser

Avdelning 6. 

6.1. Sammanfattning

I vad som framkommit ovan ges inte möjlighet till en tolkning av bestämmelserna i URL som 

medger att upphovspersonen vidkänns en droit d'accès till sitt verk oaktat om verket är ett 

originalexemplar eller den omständighet föreligger att detta hotas av förstörelse. Inte desto mindre 

föreligger en värderingskollision genom att ekonomisk och ideell rätt inte medföljer vid överlåtelsen 

av exemplar av ett verk och svårigheten i utövandet av dessa rättigheter då den för de immateriella 

rättigheternas utövande nödvändiga materiella inkarnationen av dem inte förbinds med 

upphovspersonens personlighet genom en droit d'accès.

I Auktorrättskommitténs lagförslag kommer uppfattningen att en droit d'accès skulle innebära alltför 

svåra intresseavvägningar för formulerandet av en lagregel första gången till uttryck, denna 

uppfattning vidhålls i den senare översynen av lagstiftningen. I förarbetena till URL framkommer 

många goda argument för ett skydd och svårigheten att formulera en regel framstår som det främsta 

hindret för dess anförande. I ÅvL har ett stort diskretionärt utrymme tillskapats för domstolen att 

operera i varmed en del formuleringsproblem undgås. I VARA uppställs istället mycket hårda 

kvalifikationskrav för skydd mot förstörelse. 

VARA och ÅvL kan båda problematiseras utifrån de stora osäkerhetselement som föreligger. VARA 

utifrån det stränga kvailfikationskrav som ryms i formuleringen ”a work of  recognized stature” en 

sådan svårighet i att veta om ett verk skyddas riskerar att göra lagregeln verkningslös. Skillnaden i 

kvalifikation mellan vilka verk som skyddas i VARA och ÅvL är som framgår både av lagtexterna 

och mot bakgrund av de ovan redovisade rättsfallen mycket stor. VARA stiftades motbagrund av 

förstörelsen av den kände konstnären Richard Serras monumentalverk tilted arc lagens uttryckliga 

skyddsobjekt är verk av recognized stature, en ställning som förvisso är erkänt svårbedömd, inte 

desto mindre står klart att verket skall vara betydande inte enbart i upphovspersonens ögon. I 

kontrast mot detta står ÅvL som principiellt erkänner skydd för alla verk som kvalificeras för 
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upphovsrätt i allmänhet och där praxis visat att detta omfattar exempelvis verk utförda av 

konststudenter på deras fritid. 

Dock att problem föreligger med den utländska rätt som redovisats kan ändå konstateras att URL 

inte ger utrymme för en i förhållande till BK fördragskonform tolkning av respekträtten.I de svenska 

förarbetena anförs även uppfattningen att upphovspersonens utövande av rätten till 

exemplarframställning kan inverka menligt på ägarens intressen och att detta utgör ett skäl  till att 

upphovspersonen ej bör vidkännas droit d'accès. Här är den norska linjen återigen klart uttryckt i 

lagtexten och närmast motsatt den svenska, i ÅvL förbjuds ägaren att hindra upphovsmannen att 

utöva de ekonomiska rättigheterna enligt 2 § utan rimlig grund.

 Ändå an Motsvarande gäller för en integritetsrätt utsträckt till skydd mot förstörelse, som dock inte 

tas upp i översynen. Mot detta ställs formuleringen av ÅvL som söker komma till rätta med 

svårigheten att formulera en generell regel genom att överlåta åt departement att godkänna begäran 

och domstol att besluta om vad som är en rimlig uppoffring å ägarens sida. 

6.2 Avslutande reflektioner mot en svensk droit d'accès

Den springande punkten  i jämförelsen mellan ÅvL och VARA är om en droit d'accès och ett skydd 

mot förstörelse främst är ämnat att tjäna det allmännas syften genom att sådana verk som genom en 

eller annan allmännyttigt styrd definition betraktas som särskilt skyddsvärda eller att slå vakt om 

upphovspersonens rätt till sina verk. VARA:S strikta kvalifikationer ger den närmast karaktär av ett 

upphovspersonsbetingat klassikerskydd kanske är det dock nödvändigt att se att formerna för 

skapande och värderingen av vilka verk som behöver skyddas inte bör ligga hos det allmänna. 

I Sverige har lagstiftaren föreställt sig en alltför tung praktisk problemställning för en lagstiftning 

samt att de fall då en droit d'accès skulle komma till användning vore så få att nyttan därmed vore 

begränsad, det har till stöd för argumentet att behovet av lagstiftning är ringa anförts att nyttjandet 

av en droit d'accès sannolikt skulle bli en engångsföreteelse. Detta argument kan omvänt anlitas till 

stöd för yrkandet att införandet av en droit d'accès endast skulle innebära en mycket begränsad 

inskränkning i äganderätten att på begäran lämna upphovspersonen tillgång till originalexemplaret. 
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Det framstår genom denna undersökning som att en droit d'accès måste åtföljas av ett skydd mot 

förstörelse för att inte bli tandlös. En bestämmelse som innebär att upphovspersonen medges en 

droit d'acces men ej omfattar någon from av skydd mot förstörelse, exempelvis en förvarningsplikt 

skulle kunna innebära att förstörelsen av verk ökar, eftersom kravet på att bereda upphovspersonen 

tillgång till desamma kan upplevas som betungande. 

Ett skydd mot förstörelse bör primärt införas som en förlängning av droit d'accès, det vill säga att i 

en situation där ett verk har status av originalexemplar skall förstörelsen av det samma betraktas som 

ett brottsligt hindrande av upphovspersonens utövande av droit d'accès. Sekundärt bör respekträtten 

i upphovsrättslagens 3§ utvidgas till en fördragskonform formulering beaktande Bernkonventionen 

omfattande ”varje annat förfarande” som innebär en kränkning av upphovspersonens konstnärliga 

egenart eller anseende. Exempelvis skulle det offentliga brännandet av ett konstverk redan mot 

bakgrund av gällande lag i vissa fall kunna betraktas som ett kränkande tillgängliggörande emedan 

det också skulle utgöra en förstörelse och upphovspersonen skulle kunna sägas vara skyddad mot 

detta. Men ett offentligt bokbål av en författares verk skulle knappast vara mindre kränkande ej 

heller exempelvis ett förlag eller en bokhandlares pressmeddelande om att en författares böcker  

skickats till förbränning. Att böcker, partitur eller inspelningar bränns utgör inte ett 

tillgängliggörande av materialet men inte desto mindre kan handlingen åtminstone om den når 

allmän kännedom utgöra en inte obetydlig kränkning. 

Det är väsentligt för en fungerande droit d'accès såväl som ett skydd mot förstörelse att den inte 

omfattar (alla) exemplar av ett verk utan endast originalexemplaret/rättigheternas nödvändiga 

substrat.  Det vill säga att intet ansvar a prima facie vilar på den som fått ett verk i sin ägo utan att 

ett ansvar blir aktuellt endast i fall då verkets upphovsperson  saknar annan möjlighet att komma i 

kontakt med verket immateriella innehåll och en begäran om tillgång har kommit ägaren till del. 

Det fins i och för sig inga hinder för att en sådan begäran skulle kunna formuleras i förskott i 

samband med överlåtelsen som ett villkor för denna. 

Alla verk som är föremål för upphovsrättsligt skydd skulle alltså potentiellt vara föremål också för  

droit d'accès, men rätten uppkommer först genom att upphovspersonen varslar ägaren till verket om 

att detta är ett originalexemplar. 

Konkret bör respekträtten i 3§ URL utvidgas med formuleringen ”varje annat sådant förfarande” 
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för att därmed komma att omfatta sådana fall av förstörelse som kan bedömas vara kränkande i sig.

En ny paragraf  helt motsvarig ÅvL:s 49 § bör också införas på lämpligplats i URL. Denna norska 

lagregel har bestått tidens tand trots de tveksamheter som förelåg vid införandet har den förblivit 

väsentligen oförändrad. Båda dessa ändringar skulle bidra till att fylla den axiologiska laglucka som 

idag föreligger i URL:s bestämmelser. 

Abstract

This thesis examines the possibilities of  granting the author droit d'acces and protection against 

destruction within Swedish copyright law. The inquiry is primarily directed toward current Swedish 

legislation which is construed through preparatory documents and through these the Berne 

Convention. Foreign legislation from Norway and the United States is examined, which are 

considered with reference to a possible solution  to the conflict of  interest between a person who has 

acquired a copyrighted work and it's author.
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