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Summary 
This essay deals with the copyright protection of musical works. The essay aims to 

investigate the influence of digitalization on the copyright protection of musical works and to 

investigate the legal boundary between inspiration and plagiarism in relation to musical 

works. Artists and musicians are constantly inspired by each other, but it is not obvious 

where the legal boundary goes between inspiration and plagiarism. Digitalization has also led 

to new distribution methods and completely new ways of creating music. Questions about 

whether it is allowed to use fragments of existing music through so-called sampling have 

therefore arisen.  

 
Music in its entirety or parts of music is covered by copyright protection provided that they 

comply with the law’s requirement for works. The requirement for works involves a certain 

degree of originality. The requirement can be said to be quite low given that even simple and 

conventional music has been considered protected by copyright. Nevertheless, a certain 

compilation of the musical elements should be required in order for the music to be 

considered a work and thereby protected by copyright. However, the related rights can also 

protect music in its entirety or parts of music in recorded form through the phonogram as 

such.  

 

It’s not clear where the legal boundary goes between inspiration and plagiarism in relation to 

musical works. The Swedish Supreme Court has only delivered one judgement regarding 

musical works in 2002. However, in the field of visual art, the Swedish Supreme Court 

delivered a judgement in 2017 introducing the work’s meaning as a delimiting factor in the 

assessment. What outcome this new assessment factor has on musical works is not certain to 

say. The European Court of Justice is currently examining the question of whether sampling 

constitutes plagiarism and is covered by the phonogram producer’s exclusive right.  

 

A consequence of digitalization is that music today mainly is conveyed and distributed in the 

form of sound recordings. Sampling can be said to be a part of a culture where processing 

existing material to create something new is central. It can thus be questioned whether the 

copyright legislation in relation to musical works is sufficiently adapted to the new forms of 

creating music and distribution methods that prevail for music today. 
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Sammanfattning 
Den här uppsatsen behandlar det upphovsrättsliga skyddet för musikaliska verk. Uppsatsen 

syftar till att utreda digitaliseringens påverkan av det upphovsrättsliga skyddet för 

musikaliska verk samt att utreda var gränsen går upphovsrättsligt mellan inspiration och 

plagiat i förhållande till musikaliska verk. Artister och musiker inspireras ständigt av 

varandra men det är inte självklart var gränsen mellan inspiration och plagiat går. 

Digitaliseringen har dessutom medfört helt nya skapandeförutsättningar och distributionssätt 

för musik. Frågor om huruvida det är tillåtet att använda fragment av befintlig musik genom 

s.k. sampling har såldes uppstått.  

 

Hela eller delar av musik omfattas av det upphovsrättsliga skyddet förutsatt att de uppfyller 

lagens krav på verk. Kravet på verk innebär en viss grad av originalitet. Kravet kan sägas 

vara ganska lågt ställt då även enkla och konventionella melodier har erkänts skydd. Ett visst 

sammanförande av de musikaliska elementen torde dock krävas för att det ska röra sig om ett 

upphovsrättsligt skyddat verk. Det kan dock konstateras att hela eller delar av musik även kan 

skyddas genom de närstående rättigheterna i inspelad form genom fonogrammet som sådant.  

 

Var gränsen går mellan inspiration och plagiat är svårt att säga. Rörande musikaliska verk har 

HD bara meddelat ett avgörande på området från 2002. På området för bildkonst har HD 

dock under 2017 introducerat verkets mening som ny bedömningsfaktor vid gränsdragningen. 

Vilket utfall verkets mening som bedömningsfaktor får på musikaliska verk går dock inte 

med säkerhet att säga. Vid sampling av musikaliska verk tas en del av en befintlig 

ljudinspelning, ibland enbart enstaka fragment, och används i ett nytt musikaliskt verk. 

Frågan om huruvida sampling innebär plagiat och omfattas av fonogramproducentens 

ensamrätt prövas just nu av EU-domstolen.  

 

Digitaliseringen har medfört att musik idag främst förmedlas i form av ljudupptagningar och 

sampling kan sägas utgöra en del av en kultur där det centrala är att skapa något nytt genom 

bearbetning av befintligt material. Det kan således ifrågasättas huruvida den upphovsrättsliga 

lagstiftningen i förhållande till musikaliska verk i tillräcklig utsträckning är anpassad till de 

skapandeförutsättningar och distributionssätt som råder för musik idag.  
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Förord 
Efter fem underbara år fyllda av spex och studier i såväl musik, konstvetenskap och juridik 

avslutar jag mina universitetsstudier på juristprogrammet i Lund med en kärleksförklaring till 

musiken. Mitt examensarbete är ett ödmjukt försök att fördjupa mig och kombinera juridiken 

och musiken som är och förhoppningsvis alltid kommer att vara en stor och viktig del av mitt 

liv. För mig har den stora utmaningen varit att behandla musiken på ett nytt sätt. Att skriva en 

låt och skapa något baserat på en känsla är en sak. Att sortera in musiken i juridiska 

sammanhang är en annan. Jag vill därför passa på att tacka min handledare Ulrika 

Wennersten för en mycket god handledning om hur musiken tar sig uttryck i rättsliga 

sammanhang. Jag vill även rikta ett stort tack till Maria Svedenström för en fantastisk 

introduktion till musikbranschen.  

 

Slutligen är jag oerhört tacksam för min familj, mina nya kollegor, boelspexarna, kärleken 

och för mina vänner som är ovärderliga och har gjort Skåne och Vildanden till en magisk 

plats.  

 

Nyköping, julen 2018  

Ebba Bosma  
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 
Svensk musik är en exportprodukt som är stark globalt och musikindustrin är därmed en av 

Sveriges starkaste industrier. Musikindustrins utmaningar är knutna till 

upphovsrättskonstruktionen samt möjligheterna att sanktionera intrång och kontrollera 

rättigheterna.1 Att bli bestulen på sitt andliga skapande kan uppfattas som djupt kränkande 

och kan medföra negativa ekonomiska konsekvenser för originalupphovsmannen.2 

Upphovsmannen är därmed ofta intresserad av ett starkt och bredd skydd. Samtidigt finns 

argument mot ett alltför extensivt upphovsrättsskydd eftersom ett sådant anses begränsa 

kreativiteten, cirkulationen och användandet av musik.3  

 

Nya musikaliska verk skapas inte sällan med inspiration från ett populärt sound och en 

aktuell musikstil, vilket i normalfallet inte medför upphovsrättsliga problem. Det är dock när 

det nya verket helt eller delvis påstås vara en efterbildning av ett redan existerande verk som 

fråga om plagiat, upphovsrättslig stöld, kan aktualiseras.4 Det är vanligt att skapare, till 

musikaliska verk som har blivit en världshit, stäms på miljonbelopp för att de påstås ha 

kopierat ett tidigare existerande musikaliskt verk.5 För de inblandande kan sådana 

förfaranden vara både tidsödande och plågsamma.6  

 

Exempelvis bedömdes världshiten ”Blurred Lines” av Robin Thicke och Pharrell Williams, 

som inspirerats av Marvin Gayes ”Got to Give It Up”, vara ett upphovsrättsligt intrång i den 

senare låten.7 Sedan den 10 maj 2018 är även Ed Sheerans intäkter för låten ”Shape of you” 

frusna efter att Sam Chokri påstått att låten utgör ett plagiat av hans låt ”Oh Why”. Enligt 

Chokri finns betydande likheter mellan låtarna, exempelvis mellan låttexterna ”Oh why oh 

                                                
1 Se Bruncevic och Käll (2015) s. 65 f.  
2 Se Stannow (2014) s. 125.  
3 Jfr Rahmatian (2010) s. 869.  
4 Se Stannow (2014) s. 124.  
5 Jfr Alex Stedman och Ted Johnson: ”Blurred Lines” Jury Orders Pharrell, Robin Thicke to Pay $7.3 Million to 
Marvin Gaye Family”, Variety, 10 mars 2015 (elektronisk källa) besökt 2 november 2018.  
6 Se Stannow (2014) s. 126.  
7 Se Jesse (2016) s. 220.  
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why oh why” i hans låt och ”Oh I, oh I, oh I” i Shape of you. Frågan i målet är om likheterna 

medför att det är fråga om upphovsrättsintrång.8     

 

Att artister och låtskrivare inspireras av varandra är inget nytt fenomen. Det är inte alltid 

enkelt att bedöma var gränsen går mellan att inspireras av ett verk och när det blir fråga om 

ett plagiat. Med den nya teknologin blir bedömningen enklare genom att delar av musikaliska 

verk kan läggas upp på internet intill varandra och likheter kan därmed identifieras av 

lyssnare och internetanvändare. Detta gör också att diskussioner om vad som utgör plagiat 

numera sker offentligt och därmed kan pressen öka på upphovsmannen att agera. Allt fler 

låtskrivare tycks hellre ta det säkra före det osäkra och lägga till några extra namn på 

creditlistan än att riskera en stämning.9 Detta reser en mängd frågor, bland annat var gränsen 

egentligen går för att låta sig inspireras av ett verk innan det blir fråga om plagiat i 

förhållande till populärmusik? 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att utreda digitaliseringens påverkan på det upphovsrättsliga skyddet 

för musikaliska verk samt att utreda var gränsen går upphovsrättsligt mellan inspiration och 

plagiat i förhållande till musikaliska verk. För att uppfylla syftet ska följande frågeställningar 

besvaras: 

 

• Under vilka förutsättningar kan hela eller delar av musik skyddas av upphovsrätt? 

• Hur långtgående kan en upphovsman låta sig inspireras av ett befintligt musikaliskt 

verk vid skapandet av ett nytt innan det rör sig om en bearbetning som kräver 

tillstånd? 

• Utgör användandet av befintliga musikaliska verk i nya utan tillstånd plagiat?  

• Vilka påfrestningar har digitaliseringen medfört för upphovsrätten i förhållande till 

musikaliska verk? 

                                                
8 Se Hayleigh Bosher: ”Oh why, oh I, wonder if it is a substantial part…”, IP kat, 14 augusti 2018 (elektronisk 
källa) besökt 6 december 2018.  
9 Se Christel Valsinger: ”Förlag Sheerans beslut bottnar i goodwill- och mindre ersättning för låtskrivarna”, MI 
musikindustrin, 7 april 2017 (elektroniska källa) besökt 2 november 2018.  
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1.3 Metod 
Att förklara vetenskapligheten i att tolka gällande rätt är inte enkelt. Rättsvetenskapens 

metodlära har dessutom sällan förändrats och har kritiserats för att vara föråldrad och 

statisk.10 Rättsdogmatiken syftar till att med ledning av de vedertagna rättskällorna tolka och 

fastställa gällande rätt.11 Även om uppsatsen tar sin utgångspunkt i en rättsdogmatisk metod 

och de allmänt accepterade rättskällorna såsom lagstiftning, rättspraxis och förarbeten, 

präglas den moderna musiken av en digital miljö och faktorer som inte alltid går att återfinna 

i dessa rättskällor.12 För att besvara frågeställningarna har således rättens olika dimensioner 

analyserats och en rättsanalytisk metod används genomgående i uppsatsen.13 Detta har 

framförallt skett ur ett upphovsmannamässigt perspektiv. 

 

Den rättsanalytiska metoden är till skillnad från den rättsdogmatiska metoden inte bunden till 

ett fåtal auktoritära källor och syftar inte enbart till att fastställa gällande rätt utan syftar även 

till att analysera den. Att kritisera avgöranden från högsta instans är exempelvis legitimt. 

Analysen kan även bygga på en mängd typer av material som inte skapar gällande rätt.14 Att 

fastställa gällande rätt kan dock ingå som ett led i ett rättsanalytiskt arbete.15 Det är med 

hänsyn till detta som uppsatsens innehåll och framställning har utformats. Ur ett 

rättsanalytiskt arbete kan det även vara intressant att konstatera likheter och skillnader mellan 

inhemsk och utländsk rätt.16 Utblickar till den danska rätten och den norska doktrinen har 

således gjorts i uppsatsen.    

 

I uppsatsen har även en EU-rättslig metod använts då uppsatsen till stor del hanterar EU-

rättsliga källor och praxis, inte minst med hänsyn till EU-domstolens drivande roll i den 

rättsliga utvecklingen.17 Detta gäller även i förhållande till det rättsliga området för den 

moderna musiken.18 Det kan således konstateras att det på upphovsrättens område har skett 

en omfattande rättsutveckling. Uppsatsen har därmed även till viss del ett 

rättsutvecklingsperspektiv. Det kan även konstateras att den EU-rättsliga lagstiftningen och 

                                                
10 Se Nääv & Zamboni (2018) s. 25.  
11 Se Sandgren (2015) s. 49.  
12 Jfr Nääv & Zamboni (2018) s. 21.  
13 Ibid. s. 25.  
14 Se Sandgren (2015) s. 45 f.  
15 Ibid. s. 51.  
16 Jfr Sandgren (2015) s. 47.  
17 Jfr Nääv & Zamboni (2018) s. 109 och 117.  
18 Jfr GA Szpunar i mål C-476/17 Pelham and Others, ECLI:EU:C:2018:1002 och Infosoc-direktivet.   
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EU-domstolens praxis har en stor påverkan på den svenska rättsordningen.19 De nationella 

medlemsstaternas domstolar ska göra en direktivkonform tolkning och är skyldiga att tolka 

den nationella rätten mot bakgrund av EU-rätten.20 Den EU-rättsliga metoden är således även 

relevant för analys av gällande rätt.  

1.4 Material  
Materialet i uppsatsen tar sin utgångspunkt i den svenska lagtexten och förarbetena till 

upphovsrättslagen samt i det EU-rättsliga Infosoc-direktivet. Även lagkommentarer från 

databaserna Zeteo och Karnov har används som material. I uppsatsen har litteraturen 

framförallt utgjorts av Levins Lärobok i immaterialrätt och Olssons Copyright som behandlar 

det upphovsrättsliga skyddet och till viss del skyddet i förhållande till musikaliska verk. För 

en mer grundläggande förståelse av musikaliska verk i en legal kontext har exempelvis 

Stannows Musikjuridik används. Nordells Musikens skyddsförutsättningar i jubileumsskriften 

Ton och rätt till STIM behandlar dock mer djupgående det upphovsrättsliga skyddet i 

förhållande till musikaliska verk och har således även används som material i uppsatsen.  

 

Digitaliseringens påverkan på det upphovsrättsliga skyddet för musikaliska verk har dock 

främst behandlats i artiklar i juridiska tidskrifter. Materialet i uppsatsen består således till 

stor del av rättsvetenskapliga artiklar som får anses tillförlitliga och relevanta i en 

rättsanalytisk kontext.21 Som diskussionsunderlag har även debattartiklar och blogginlägg 

om rättsläget och musik i en digital miljö används som material. Denna typ av material har 

främst hämtats från etablerade webbplatser såsom exempelvis IP-kat (http://ipkat.com).  

 

Svensk praxis och EU-rättslig praxis har även använts i stor utsträckning i uppsatsen för att 

försöka fastställa gällande rätt. EU-domstolens dom om sampling, Pelham and Others (mål 

C-476/17), har dock ännu inte avgjorts och generaladvokat Szpunars förslag till avgörande i 

målet har därför analyserats. Det bör dock uppmärksammas att generaladvokatens förslag inte 

är en dom och därmed inte har motsvarande rättskällevärde. Något direkt rättskällevärde har 

förslaget till avgörande endast i den mån förslaget avspeglas i den efterföljande domen 

meddelad av EU-domstolen. Generaladvokatens förslag kan dock få stor praktisk betydelse 

med hänsyn till de synpunkter och de argument som avser tillämpningen och tolkningen av 

                                                
19 Jfr Nääv & Zamboni (2018) s. 115.  
20 Se Hettne och Eriksson (2011) s. 188 f.  
21 Jfr Sandgren (2015) s. 36 f.  
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EU-rätten. Värdet av generaladvokatens förslag bör därför inte underskattas och är således 

relevant att analysera.22  

 

Utöver ovanstående material har även Nationalencyklopedin använts i syfte att förklara 

musikaliska begrepp. Axhamns avhandling om databasskydd och Rosatis avhandling om det 

EU-rättsliga originalitetskravet har även används i framställningen rörande innebörden av ett 

verks originalitet. Vid utblick till dansk rätt gällande sampling har dansk lagstiftning och 

doktrin används som material i uppsatsen. Gällande kritik av HD:s avgörande i Drängarna-

fallet (NJA 2002 s. 178) har norsk doktrin används som material i uppsatsen.  

1.5 Avgränsning  
Det kan konstateras att upphovsrätten för musikaliska verk redan är ett relativt smalt område 

inom upphovsrätten. Uppsatsen är avgränsad till att behandla det upphovsrättsliga skyddet för 

musik och delar av musik samt digitaliseringens påverkan på det upphovsrättsliga skyddet för 

musikaliska verk. Intrångsmål i form av liknande alster rörande musikaliska verk 

förekommer förhållandevis sällan och det har länge saknats nordisk rättspraxis från senare tid 

på området.23 Praxis och bedömningsprinciper rörande andra verkstyper används således i 

uppsatsen och appliceras på musikaliska verk.  

 
Uppsatsen är även avgränsad på så sätt att skyddet för de utövande konstnärerna och deras 

framträdanden inte behandlas. Med andra ord behandlas inte skyddet för de utövande 

musikerna. I förhållande till de närstående rättigheterna fokuserar uppsatsen istället på 

fonogramproducentens ensamrätt, då samplingstekniken aktualiserar denna rättighet. 

Uppsatsen fokuserar inte ingående på några andra inskränkningar i upphovsrättslagen än 

citaträtten. Framställningen behandlar inte heller de upphovsrättsliga sanktionerna och 

straffansvaret när ett upphovsrättsintrång bedöms föreligga. Istället fokuserar uppsatsen på 

gränsdragningen mellan inspiration och plagiat, som i sin tur kan aktualisera ett 

upphovsrättsintrång. Uppsatsen behandlar inte heller reglerna om upphovsrättens varaktighet 

eller klassikerskyddet.  

                                                
22 Jfr Hettne och Eriksson (2011) s. 116 ff.  
23 Se Levin (2017) s. 94 och jfr NJA 2002 s. 178.  
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1.6 Forskningsläge 
Det finns gott om litteratur som behandlar upphovsrätten och digitaliseringen på en bred och 

generell nivå, men ganska lite litteratur som djupgående behandlar det upphovsrättsliga 

skyddets gränser och digitaliseringens påfrestningar på upphovsrätten i förhållande till 

musikaliska verk. Detta har istället främst diskuterats och behandlats i rättsvetenskapliga 

artiklar. Det är även där den rättspraxis som finns på området har analyserats och där gränsen 

mellan inspiration och plagiat i förhållande till musikaliska verk har diskuterats. Artiklarna är 

dock ganska kortfattade och jag har haft svårt att hitta forskning som djupgående behandlar 

det upphovsrättsliga skyddets gränser och digitaliseringens påfrestningar i förhållande till 

musikaliska verk i en svensk och europeisk kontext. Att musikaliska verk i en digital miljö 

inte har varit föremål för någon större mängd forskning kan dock bero på att rättspraxis på 

området har varit begränsad och än så länge inte berört det upphovsrättsliga skyddet för 

musikaliska verk i en digital miljö. Det blir således intressant att se vad EU-domstolens 

kommande avgörande om sampling och musikaliska verk i Pelham and Others (mål C-

476/17) kommer att få för inverkan på den upphovsrättsliga forskningen om musikaliska 

verk.  

1.7 Disposition  
Uppsatsen inleds med ett avsnitt som övergripande behandlar digitaliseringen och 

musikaliska verk. Avsnittet ger en överblick över upphovsrätten i förhållande till EU-rätten 

och läsaren bekantas med några av de musikaliska begrepp och skapandesätt som 

digitaliseringen medfört. Exempelvis redovisas innebörden av sampling, remixer och 

mashups. Därefter ger avsnitt 3 en överblick över det upphovsrättsliga skyddet för 

musikaliska verk. I avsnittet behandlas skyddet för det andliga skapandet, upphovsmannens 

ideella rättigheter och producentskyddet.  

 

Avsnitt 4 behandlar verksbegreppet som förutsättning för att musik eller delar av musik ska 

omfattas av det upphovsrättsliga skyddet. I avsnittet redogörs för verskravets innebörd i 

förhållande till det svenska verkshöjdsbegreppet och det EU-rättsliga originalitetskravet. I 

avsnitt 5 utvecklas vad i musikaliska verk som egentligen är föremål för skyddet. Vidare 

redogörs för vad som utgör ett exemplar av ett musikaliskt verk och allmänt om plagiat.  
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Avsnitt 6 redogör för skillnaden mellan musikbearbetningar och nya och självständiga 

musikaliska verk. Därefter behandlas huruvida citaträtten är tillämplig på musikaliska verk 

och sampling. I avsnittet görs även en utblick till dansk rätt i förhållande till citaträtten och 

dess tillämpning på sampling. Avsnitt 7 redogör för svensk praxis och EU-rättslig praxis i 

syfte att undersöka gränsen mellan inspiration och plagiat i förhållande till musikaliska verk. 

Viss praxis berör andra verkstyper varav principerna appliceras på musikaliska verk. I 

avsnittet görs även en utblick till den norska doktrinen rörande kritik av HD:s avgörande i 

Drängarna-fallet (NJA 2002 s. 178). I avsnittet redogörs även för generaladvokat Szpunars 

förslag till avgörande i Pelham and Others (mål C-476/17) rörande sampling.   

  

I avsnitt 8 fördjupas redogörelsen om digitaliseringens påfrestningar på det upphovsrättsliga 

skyddet för musikaliska verk. Avsnittet redogör för debatten om den rättighetsbalansering 

som aktualiseras och musikens karaktärsförändring genom digitaliseringen behandlas. 

Därefter avlutas uppsatsen i avsnitt 9 med en sammanfattande analys och slutsatser som dels 

har framkommit löpande i de olika avsnitten och dels tar upp nya egna reflektioner och 

slutsatser. I avsnittet besvaras uppsatsens fyra frågeställningar.  
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2 Digitaliseringen och musikaliska 
verk 

2.1 Upphovsrätten och den digitala utvecklingen  
För den moderna upphovsrätten har den ökade digitaliseringen och internet spelat en 

avgörande roll med hänsyn till möjligheten att lagra, överföra och manipulera stora mängder 

ljud, bilder och texter snabbt och utan kvalitetsförluster. Utvecklingen har bl.a. lett till att nya 

teknologier tillkommit som ökar möjligheten att nyttja material via internet. Exempel på detta 

är s.k. Ripping Technology som möjliggör överföring av innehåll till brukarens hårddisk från 

ursprungliga media. Ytterligare exempel är Mp3, som innebär en komprimering av ljudfiler.24 

 

Komprimering av material innebär att omfattningen av datafilen som innehåller verket 

minskas och är mycket viktigt vid informationsintensiva ljud. Teknologin har medfört att 

vem som helst kan agera producent och lägga ut material på olika plattformar såsom 

exempelvis Youtube. Denna typ av material, som blir tillgänglig till allmänheten direkt utan 

att gå igenom producent, kallas user-generated content. Utvecklingen har lett till att mycket 

material som finns på internet är olagligt vilket har medfört en minskad möjlighet för 

upphovsmännen att kontrollera sitt material. Upphovsmännen använder sig därför av olika 

typer av tekniska skyddsåtgärder vilket i sin tur har lett till diskussioner om att upphovsrätten 

ger ett alltför starkt skydd på bekostnad av privata och samhällsintressen.25  

 

Upphovsrätten, som ska balansera dessa intressen, står således inför betydande utmaningar 

med hänsyn till den tekniska utvecklingen. De traditionella principerna om 

exemplarframställningsrätten tillkom under en tid då konsumtionen var knutet till en fysisk 

kopia av ett verk. Idag sker konsumtionen istället främst genom direktåtkomst och streaming.  

Utvecklingen påverkar givetvis upphovsrätten och kan komma att medföra nya överväganden 

rörande exempelvis verksbegreppet och hur rättigheterna ska balanseras.26 

                                                
24 Se Olsson (2018) s. 26 ff. 
25 Ibid. s. 26 ff.  
26 Ibid. s. 28 ff.  
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2.2 Upphovsrättslagen och EU-rätten 
De svenska upphovsrättsliga reglerna är samlade i lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära 

och konstnärliga verk, upphovsrättslagen. Sedan tillkomsten av upphovsrättslagen har en 

snabb informations- och teknikutveckling skett och helt nya former av verk har uppstått, 

exempelvis datorprogram och multimedier.27 Lagen är generellt formulerad för att täcka in 

nya fenomen vilket var ett medvetet val vid lagens tillkomst. Med tiden har dock den 

upphovsrättsliga marknaden ändrats varav lagen har reviderats, inte minst med hänsyn till 

Sveriges medlemskap i EU.28  

 

Den immaterialrättsliga lagstiftningen harmoniseras på EU-nivå för att den fria rörligheten 

för varor och tjänster inte ska hindras inom unionen. Harmoniseringen på upphovsrättens 

område kan främst sägas ske genom antagna direktiv som medlemsstaterna inom en viss tid 

måste införliva i den nationella rätten. EU-domstolen har också blivit alltmer aktiv och tagit 

på sig en lagstiftande roll genom att i sina avgöranden ange hur regler och begrepp ska 

tillämpas och tolkas inom unionen. Detta har inte undgått kritik men måste accepteras då EU-

rätten har direkt verkan och företräde vid konflikter med den nationella rätten. Domstolarna 

ska göra en direktivkonform tolkning varav direktiven har företräde framför nationella 

förarbeten på de områden som direktiven täcker. EU-rättens inverkan och EU-domstolens allt 

mer aktiva roll medför således att den nationella rätten kan komma att ge vika för den EU-

rättsliga regleringen. EU-domstolens avgöranden medför också att nationella domar på 

området kan vara inaktuella vid tolkningen av innehållet i upphovsrättslagen.29  

2.3 Musikaliska verk och den digitala utvecklingen 

2.3.1 Populärmusik  
Populärmusik har används sedan 1800-talet som benämning för mer lättillgänglig musik 

karaktäriserad av de sociala och tekniska systemen för massdistribution och massproduktion. 

Populärmusikens framväxt hänger samman med 1800-talets urbanisering och 

industrialisering samt de senaste århundrandens tekniska, sociala och ekonomiska 

förändringar. Stildrag inom populärmusiken existerar i form av allmänna formprinciper, 

såsom verks- och refrängdisposition, och har sedan 1900-talets medieutveckling präglats av 
                                                
27 Se Levin (2017) s. 70.   
28 Se Olsson (2018) s. 37 f.  
29 Ibid. s. 39 f.  
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allt snabbare stilistiska förändringar och hybridformer mellan olika musikstilar.30 Tydlig 

funktionsharmonik, ett slagkraftigt sound och en melodi som är nynnvänlig är typiska 

kännetecken.31 Ett sound används inom populärmusiken när man talar om en klanglig 

helhetsupplevelse av ljudbilden. Ett sound kan ofta vara knutet till ett skivbolag, en ort eller 

referera till en musikers stil och spelsätt. Även en skivproducent kan sägas ha ett speciellt 

sound.32 

2.3.2 Sampling 
Digital samplingsteknik, s.k. sampling, används i allt större omfattning vid komponering, 

inspelning och bearbetning av musikaliska verk.33 Den digitala tekniken som styrs från en 

dator via MIDI eller från klaviatur gör det möjligt att använda vilka ljud som helst i 

musikaliska verk, såväl bearbetade som oförändrade. Inom populärmusiken kan detta 

exempelvis vara vokala fraser eller trumrytmer från tidigare inspelningar som spelas in och 

bearbetas i nya kompositioner.34 Sampling kan sägas ha revolutionerat musikvärlden och har 

utvecklats till en modern konstform där producenter skapar kompositioner genom att använda 

sig av delar av existerande ljudinspelningar (en sampling) som sedan exempelvis upprepande 

spelas om och om igen (loopas).35  

 

Sampling fungerar idag som ett musikinstrument och användningen inom musikindustrin 

sträcker sig brett mellan olika genre. Sampling kan beskrivas som en målares palett där 

igenkännbara och helt nya delar förs samman. Detta kan ske genom att rytmiska delar staplas 

ihop och kombineras vilket bildar låtens skelett. Det musikaliska verket skapas sedan genom 

att ytterligare delar av paletten, exempelvis melodiska delar, läggs på. Rättighetsinnehavarna 

till de samplade verken ser ofta samplingen av deras verk som stöld. Att använda delar av 

tidigare musikaliska verk i nya är dock inget nytt fenomen och kan sägas ha en kulturellt 

stärkande roll i samhället som bygger på kollektiva upplevelser och minnen.36 

                                                
30 Se Nationalencyklopedin. 2018. Populärmusik (elektronisk källa) hämtad 8 november 2018.   
31 Se Nationalencyklopedin. 2018. Pop (elektronisk källa) hämtad 11 november 2018.   
32 Se Nationalencyklopedin. 2018. Sound (elektronisk källa) hämtad 17 december 2018.  
33 Se Stannow (2014) s. 127 f.  
34 Se Nationalencyklopedin. 2018. Sampling (elektronisk källa) hämtad 8 november 2018.   
35 Se Duhanic (2016) s. 934 f.  
36 Se Evans (2011) s. 858 ff.  
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2.3.3 Remix och Mashup 
En remix är en bearbetad version av ett redan existerande musikaliskt verk.37 Den digitala 

tekniken har gjort det enklare att kombinera, mixa och arrangera existerande musikaliska 

verk på en mängd olika sätt varav remixers kreativitet härrör från sättet en DJ övergår från en 

låt till en annan. Detta kan ske genom att skala ner låten till dess beat, lägga till delar av andra 

låtar och kombinera dem.38 En mashup är en kombination av olika musikaliska verk som 

anpassats digitalt för att få samma tonart och tempo, typiskt sätt instrumenten från en 

inspelning och sången från en annan.  Såväl sampling, remixer och mashups kan sägas utgöra 

en del av en kultur där det centrala är att skapa något nytt genom bearbetning av befintligt 

material.39 

2.3.4 Musikaliska verk på sociala medier 
På sociala medier, såsom exempelvis Youtube, Google och Facebook, kan 

upphovsrättskyddat material laddas upp utan upphovsmannens samtycke och sedan överföras 

till nya användare i det oändliga. Upphovsrättsligt kräver dock sådana förfaranden 

upphovsmannens tillstånd då det handlar det om en överföring till allmänheten.40 Just nu 

håller ett nytt direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden på att förhandlas fram. 

Förslagets art. 13 innebär ett ökat ansvar för leverantörer som ger tillgång till stora mängder 

verk att vidta åtgärder som säkerställer att avtal som slutits med rättighetsinnehavarna 

fungerar, exempelvis att skyddat material inte laddas upp på plattformarna.41   

                                                
37 Se Nationalencyklopedin. 2018. Remix (elektronisk källa) hämtad 8 november 2018.  
38 Se Jacques (2016) s. 1.  
39 Se Nationalencyklopedin. 2018. Mashup (elektronisk källa) hämtad 8 november 2018.  
40 Se Olsson (2018) s. 31.  
41 Se art. 13 och s. 11 i förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om upphovsrätt på den digitala inre 
marknaden, Bryssel den 14.9.2016 COM (2016) 593 final, 2016/0280 (COD).  
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3 Det upphovsrättsliga skyddet 

3.1 Upphovsrätt och musik  

3.1.1 Musikaliska verk 
Skyddet för musikaliska verk stadgas i 1 kap. 1 § 3 punkten upphovsrättslagen. Enligt 

bestämmelsen har den som skapat ett litterärt eller konstnärligt verk upphovsrätt till verket, 

oavsett om det är musikaliskt eller sceniskt verk. Musikaliska verk utgör en självständig form 

av konstnärligt skapande. Dessa verk är ofta förenade med litterära eller konstnärliga verk av 

annat slag, exempelvis tonsättning av dikt, opera, scenmusik eller balett.42 Det 

upphovsrättsliga skyddet är lika starkt för alla former av musik och kräver inte att verket ska 

vara dokumenterat på ett visst sätt, exempelvis i form av inspelning eller noter. Musikaliska 

verk kan utgöra såväl enkla melodier som komplicerade, s.k. seriösa verk, men även rena 

improvisationer kan omfattas av skyddet.43  

3.1.2 Musikskapare  
Upphovsrättslagen skiljer på upphovsmän och utövande konstnärer. Den som skapar ett verk 

är upphovsman. Det kan exempelvis vara textförfattare, låtskrivare, kompositörer, arrangörer 

eller bearbetare. Den som spelar eller sjunger ett verk är utövande konstnär. Det kan 

exempelvis vara artister eller musiker.44 Skyddet för upphovsmän är knutet till det andliga 

skapandet av det musikaliska verket. Den rätt som de utövande konstnärerna har kallas för 

närstående rättigheter och är knutet till själva framförandet av verket, exempelvis 

upptagningar och inspelningar av verket.45  

3.2 Skyddet för det andliga skapandet 

3.2.1 Allmänt 
Upphovsrätten kan sägas bestå av ekonomiska och ideella rättigheter. De ekonomiska 

rättigheterna innebär en exemplarframställningsrätt och en rätt att göra verket tillgängligt för 

                                                
42 Se SOU 1956:25 s. 71.  
43 Se Stannow (2014) s. 58 f.  
44 Ibid. s. 9 f.   
45 Se Hillerström (2018) s. 45 ff.  
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allmänheten.46 De ideella rättigheterna innebär en rätt till respekt för verket och en rätt för 

upphovsmannen att bli namngiven i samband med att verket utnyttjas.47  

3.2.2 Ensamrätten 

3.2.2.1 Introduktion  
Upphovsrätten ger upphovsmannen en förfoganderätt över sitt verk.48 Denna ensamrätt 

innebär att ingen annan får förfoga över verket utan upphovsmannens samtycke.49 

Upphovsmannens ensamrätt till sitt verk regleras i 2 § upphovsrättslagen och består av en 

uteslutande rätt, med de inskränkningar som föreskrivs i lagen, att framställa exemplar av 

verket och en rätt att göra verket tillgängligt för allmänheten.50 

3.2.2.2 Exemplarframställningsrätten 
Exemplarframställningsrätten är en central förfoganderätt och innebär att upphovsmannen har 

en ensamrätt att mångfaldiga sitt verk.51 Enligt 1 kap. 2 § 1 stycket upphovsrättslagen gäller 

upphovsmannens exemplarframställningsrätt i ursprungligt eller ändrat skick, i översättning 

eller bearbetning, i annan litteratur- eller konstart eller i annan teknik. Vidare stadgas i 1 kap. 

2 § 2 stycket upphovsrättslagen att exemplarframställningen innefattar varje direkt eller 

indirekt samt tillfällig eller permanent framställning av exemplar av verket, oavsett i vilken 

form eller med vilken metod den sker och oavsett om den sker helt eller delvis.  

 

Exemplarframställningsrätten gäller oberoende om framställningen omfattar ett eller flera 

exemplar och gäller till verket i både ändrat och ursprungligt skick.52 Vid ändring av verket 

gäller ensamrätten så länge verkets inre form bibehålls oavsett hur ändringen har skett. 

Ensamrätten gäller även om ändringen är så pass långtgående som utförande i annan teknik, 

bearbetning, översättning eller överföring till annan litteratur-eller konstart.53 

 

Det kan således konstateras att upphovsrätten ger upphovsmannen till ett musikaliskt verk en 

ensamrätt att framställa exemplar av det. Exemplarframställningsrätten gäller även vid 

                                                
46 Se 1 kap. 2 § upphovsrättslagen.  
47 Se 1 kap. 3 § upphovsrättslagen.  
48 Se Olsson (2018) s. 91.  
49 Se Maunsbach och Wennersten (2018) s. 74.  
50 Se Levin (2017) s. 136 och 1 kap. 2 § upphovsrättslagen.  
51 Ibid s. 136.   
52 Se Olsson (2018) s. 94.  
53 Se Prop. 2004/05:110 s. 49 f.  
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ändring av det musikaliska verket, oavsett hur ändringen sker och så länge det musikaliska 

verkets inre form bibehålls.   

3.2.2.3 Tillgängliggörande för allmänheten  
Upphovsmannens förfoganderätt att göra verket tillgängligt för allmänheten framgår av 1 

kap. 2 § 3 stycket upphovsrättslagen. Ett tillgängliggörande av verket till allmänheten sker 

enligt bestämmelsen när verket överförs till allmänheten, framförs offentligt, visas offentligt 

eller bjuds ut till försäljning, uthyrning eller utlåning eller annars sprids till allmänheten. 

Förfoganderätten avser tillgängliggörandet av verket som sker offentligt eller till allmänheten 

och omfattar inte tillgängliggörande som sker i privatlivet.54 Förfoganderätten innebär att 

upphovsmannen kan hindra andra från att förfoga över verket.55 

 

Av detta följer att upphovsmannen till ett musikaliskt verk kan hindra andra från att förfoga 

över det. Ett tillgängliggörande av ett musikaliskt verk för allmänheten faller inom 

upphovsmannens förfoganderätt när det musikaliska verket överförs till allmänheten, 

framförs eller visas offentligt, bjuds ut till försäljning, uthyrning eller utlåning eller annars 

sprids till allmänheten.  

3.2.3 Upphovsmannens ideella rättigheter 

3.2.3.1 Namngivelserätten 
Namngivelserätten innebär enligt 1 kap. 3 § 1 stycket upphovsrättslagen att upphovsmannen 

ska angivas i den omfattning och på det sätt god sed kräver då exemplar av ett verk framställs 

eller görs tillgängligt för allmänheten. När musikverk framförs offentligt ska kompositören 

och den eventuella textförfattarens nämnas helst i omedelbar anslutning till framförandet eller 

i det tryckta programmet. Radioutsändningar av ett antal verk kan dock nämnas samlat.56 

3.2.3.2 Respekträtten 
Respekträtten innebär enligt 1 kap. 3 § 2 stycket upphovsrättslagen att verket inte får ändras 

eller göras tillgängligt för allmänheten i en sådan form eller sammanhang att det kränker 

upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller egenart.57 Om utnyttjandet av 

verket är kränkande för upphovsmannen kan upphovsmannen förbjuda det. Ett alltför 

vidsträckt skydd kan dock medföra begränsningar av den konstnärliga friheten och av 

                                                
54 Se 1 kap. 2 § 3 stycket upphovsrättslagen och Maunsbach och Wennersten (2018) s. 79.  
55 Se Karnov internet, upphovsrättslagen (1960:729), 2 §, not 14, besökt 7 december 2018.   
56 Se Levin (2017) s. 161 och NJA 1996 s. 354.   
57 Se 1 kap. 3 § upphovsrättslagen och Maunsbach och Wennersten (2018) s. 90 ff.   
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möjligheten att nyttja äldre verk praktiskt.58 Av detta följer att upphovsmannen till ett 

musikaliskt verk kan förbjuda nyttjandet av det, om det ändras eller görs tillgängligt för 

allmänheten på ett för upphovsmannen kränkande sätt.  

3.3 Skyddet för de närstående rättigheterna  

3.3.1 Allmänt 
Utöver upphovsmannens ensamrätt till det andliga skapandet av ett musikaliskt verk har även 

fonogramframställare fått ett rättighetsskydd som liknar upphovsrätten kallat närstående 

rättigheter.59 Genom de nya tekniska metoderna för inspelning har behovet av ett 

immaterialrättsligt skydd för fonogramframställare aktualiserats.60 

3.3.2 Fonogramframställarens ensamrätt 
Producentskyddet, d.v.s. skyddet för fonogramframställare av ljud- eller bildupptagningar, 

regleras i 5 kap. 46 § upphovsrättslagen. Producentskyddet avser en ensamrätt till 

exemplarframställning av ljudupptagningar och tillgängliggörande för allmänheten. Rätten 

gäller oberoende producentens skapande insats och oberoende upptagningens beskaffenhet 

och art. För producentens upptagning av det musikaliska verket krävs samtycke från 

upphovsmännen, jfr 1 kap. 2 § upphovsrättslagen.61 Ensamrätten gäller all 

exemplarframställning, oavsett metod eller form och gäller delvis eller helt.62 Enligt 47 § 

gäller exemplarframställningsrätten för alla ljudupptagningar oavsett var i världen 

inspelningen har ägt rum och spelats in. Skälet till den generösa tillämpningen är ett effektivt 

ingripande mot piratkopiering.63 Skyddet gäller dock inte för imiteringar eller efterbildningar 

utan är kopplat till själva upptagningen och mångfaldigandet av denna.64 Detta innebär att 

fonogramframställarens rätt endast anknyter till ljudinspelningen som sådan.65 Om en 

studioproducent däremot på ett skapande sätt har medverkat vid arbetet av inspelningen kan 

                                                
58 Se Levin (2017) s. 163.  
59 Se Hillerström (2018) s. 45.  
60 Se Olsson (2018) s. 321.  
61 Se Levin (2017) s. 110 f.  
62 Ibid. s. 170.  
63 Se Olsson och Rosén: Upphovsrättslagstiftningen/ 5 kap. Vissa upphovsrätten närstående rättigheter (2016-
09-22,4 uppl., Zeteo, www.wolterskluwer.se/zeteo), kommentaren till 46 § under rubriken Första stycket, besökt 
7 december 2018.  
64 Se Prop. 2004/05:110 s. 405.  
65 Se Hillerström (2018) s. 53.  
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dock studioproducenten även bedömas vara medupphovsman och omfattas av skyddet för 

upphovsmän.66  

 

Av detta följer att även själva upptagningen av det musikaliska verket, ljudinspelningen, 

omfattas av exemplarframställningsrätten. Det krävs således tillstånd för att använda hela 

eller delar av en inspelning av en låt. Skyddet är inte kopplat till efterbildningar av låten utan 

till själva fonogrammet som sådant.  

 

 

 

 

 

 

                                                
66 Se Hillerström (2018) s. 55.  
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4 Vad krävs för upphovsrättsligt 
skydd?  

4.1 Lagens krav på verk  

4.1.1 Allmänt 
Ett musikaliskt verk kan utgöras av musik i alla dess former förutsatt att det uppfyller lagens 

krav på verk.67 Verksbegreppets omfattning och innebörd är omdiskuterad. Viss ledning går 

dock att finna i praxis och lagens förarbeten.68  

4.1.2 Historisk bakgrund  
Enligt de ursprungliga förarbetena till upphovsrättslagen från år 1960 krävs för att det ska 

vara fråga om ett verk att det andliga arbetet uppvisar en viss grad av självständighet och 

originalitet.69 Det andliga arbetet ska med andra ord ha särprägel.70 I förarbetena har det 

vidare anförts att det i ordet verk ligger ett krav på en självständig skapande insats som 

avskiljer enklare produkter från det skyddade området. Exempelvis torde ett blott 

registrerande av bild och ljud i ett händelseförlopp inte nå upp till gränsen enligt 

lagstiftaren.71 Några fasta gränslinjer för kravets innebörd har dock inte angetts av 

lagstiftaren och förarbetena anger att det ankommer på rättsvetenskapen och praxis, med 

beaktande av rättsområdets internationella inriktning samt utvecklingen i andra jämföra 

länder, att bedöma.72 Generellt sett brukar sägas att dagens upphovsrätt har lågt ställda krav 

på originalitet samt en bred omfattning.73 Bedömningen har dock varierat över tid och 

beroende på verkstyp.74  

 

Av detta kan konstateras att en grundläggande förutsättning för att ett musikaliskt verk över 

huvud taget ska omfattas av det upphovsrättsliga skyddet är att det utgör ett verk i lagens 

mening. Under de senaste 20 åren har dock en stor rättsutveckling skett. Följande avsnitt 
                                                
67 Se Stannow (2014) s. 58 f.  
68 Ibid. s. 61 f.  
69 Se SOU 1956:25 s. 66.  
70 Se Olsson (2018) s. 60.  
71 Se Prop. 1960:17 s. 43.  
72 Ibid. s. 49.  
73 Se Levin (2017) s. 81. 
74 Se Olin, Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 1 §, Lexino 2017-12-30, besökt 25 
november 2018.   
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avser således att undersöka verksbegreppets innebörd i förhållande till musikaliska verk i 

tidsmässig kronologisk ordning.  

4.2 Verksbegreppet  

4.2.1 Verkshöjd och dubbelskapandekriteriet 
För att det i upphovsrättslagens mening ska föreligga ett verk krävs att det är ett resultat av en 

individuell andligt skapande verksamhet.75 I Sverige är begreppet verkshöjd etablerat som 

samlande begrepp på egenskaperna hos ett verk som skyddas av upphovsrätten.76 Begreppet 

kommer från den tyska rätten och importerades år 1970 till Norden av Ljungman som i 

artikeln Något om verkshöjd lanserade detta samlande begrepp vad gäller kvalifikation för 

upphovsrätt. Ljungman definierade verkshöjd som en frånvaro av risk för dubbelprestation 

som lämpligt sätt att tillgodose upphovsrättens målsättning. Begreppets definition svarade 

mot det vid samma tidpunkt förordnande dubbelskapandekriteriets tillämpning på brukskonst 

och tenderade att ställa krav på viss kvalité. Verkshöjdsbegreppet kom dock att användas som 

allmänt begrepp för upphovsrättens nivåkrav.77 Ljungmans lära baserades således på ett 

subjektivt nyhetskrav med verkshöjdsläran såsom ett utflöde av dubbelskapandekriteriet. 

Ljungman framhöll behovet av att ställa kvalitativa krav på den upphovsrättsliga skapelsen 

dock med en nedre gräns för allt för triviala skapelser där det finns risk för att personer 

oberoende av varandra skapar liknande eller identiska alster.78  

 
Dubbelskapandekriteriet innebär att ett alster kan erhålla skydd om det är så pass originellt 

och självständigt att risken är minimal att två personer, oberoende av varandra, skapar 

liknande eller överensstämmande verk.79 Verkshöjd kan anses föreligga endast om det 

bedöms osannolikt att någon annan oberoende av verket skulle kunna skapa ett snarlikt eller 

överensstämmande verk.80 Utöver Ljungmans precisering av begreppet har även Bergström 

uttryckt att ett alster är ett verk om det är unikt i den meningen att det inte skulle kunna 

åstadkommas av två personer, oberoende av varandra.81  

                                                
75 Se Olsson och Rosén: Upphovsrättslagstiftningen/ 1 kap. Upphovsrättens föremål och innehåll (2016-09-22, 
uppl. 1, Zeteo, www.wolterskluwer.se/zeteo), kommentaren till 1 § under rubriken Allmänt om verksbegreppet 
(upphovsrättens objekt), besökt 26 november 2018.  
76 Se NJA 2004 s. 149.  
77 Se Levin (2017) s. 86 och Ljungman (1970) s. 26.  
78 Se Axhamn (2016) s. 168.  
79 Se Maunsbach och Wennersten (2018) s. 66.  
80 Se Olin, Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 1 §, Lexino 2017-12-30, besökt 26 
november 2018.   
81 Se Nordell (1995) s. 634.  
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Nyttan av ett dubbelskapandekriterium i förhållande till dess tillämpning vid 

intrångssituationer och verkshöjdsbedömningen vid bearbetningar av verk har dock 

kritiserats, då kriteriet i sin konstruktion tar sin utgångspunkt i originaliteten hos något som 

förmodas vara nytt. Det har därav hävdats att kriteriet i sådana situationer inte har någon 

praktisk funktion.82 Oberoende dubbelskapande som norm har dock används av HD i ett 

flertal fall.83 I NJA 2004 s. 149 konstaterade HD att det knappast torde vara kontroversiellt att 

ett alster som kan antas bli föremål för ett oberoende dubbelskapande inte uppfyller kraven 

för verkshöjd. Vidare anfördes i målet att ett dubbelskapandekriterium kan vara till hjälp när 

det gäller att avgränsa ett verks skyddsområde, men att det inte i sig kan ge svar på frågan om 

kravet på verkshöjd är uppfyllt.84 Av rättsfallet följer att ett dubbelskapandekriterium aldrig 

kan ge ett positivt svar på om verkshöjd föreligger utan enbart ett negativt.85  

4.2.2 Verkshöjd och musikaliska verk   
Var verkshöjdsgränsen i förhållande till musik ska gå är en svår fråga. Musiken kan å ena 

sidan ses som konst med ett högt originalitetskrav då variationsmöjligheterna enligt doktrinen 

har ansetts vara i det närmaste oändliga. Å andra sidan har gjorts gällande att det inte får 

ställas ett alltför högt krav då även populärmusiken bör omfattas av det upphovsrättsliga 

skyddet.86 

 

Enligt Nordell kan gränsen ändå sägas finnas där skapandet övergår till rent rutinmässigt 

arbete. Nordell menar att det inte krävs mycket mer en än en konstnärlig ambition samt att 

det som åstadkoms inte utgör en efterbildning för att verket ska skyddas. Även 

sammanfogande av tre enkla toner i all enkelhet med ett övertygande syfte och originalitet 

torde enligt Nordell kunna skyddas. Att tonerna väljs i olika oktaver kan bidra till ökad 

originalitet. Enligt Nordell utesluter således inte en enkel kombination av två eller tre toner i 

sig skydd när det är fråga om verkshöjd. Att dessa redan är skapade och lätt blir föremål för 

                                                
82 Se Nordell (1995) s. 634. 
83 Se Levin (2017) s. 86.  
84 Se NJA 2004 s. 149.  
85 Se Olin, Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 1 §, Lexino 2017-12-30, besökt 26 
november 2018.   
86 Se Nordell (1998) s. 77.  
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efterbildning är en annan sak.87 Verkshöjd kan dock de facto endast bedömas i 

intrångssituationer av en domstol.88 

 

HD har uttalat sig om verkshöjd i förhållande till populärmusik i Drängarna-fallet (NJA 

2002 s. 178). I målet konstaterade HD att begreppet verkshöjd sedan lång tid har används 

som sammanfattande beskrivning av vad som ger en prestation upphovsrättsligt skydd.89 

Rörande bedömningen om verkshöjd anförde HD att prestationens kvantitet, kvalitet, manér 

eller stil saknar betydelse. Vidare konstaterades att det saknas nordisk rättspraxis från senare 

tid för musikaliska verk men att de upphovsrättsliga reglerna är desamma för tonkonsten som 

för bildkonst eller skriftverk. Enligt HD ska frågan om verkshöjd avgöras på grundval av en 

helhetsbedömning.90 På populärmusikens område anförde HD att variationsmöjligheterna 

anses mer begränsade än inom många andra musikaliska områden, bl.a. med hänsyn till 

mottagarnas krav på att komma ihåg, känna igen och nyttja det musikaliska verket. Vidare 

anfördes att kommersiella intressen och trender ger en trång variationsram men att även helt 

okomplicerade verk, förutsatt att de är tillräckligt originella, erhåller skydd.91 Generellt har 

tröskelnivån för verkshöjd i Sverige ansetts vara låg och även banala och enkla alster har 

bedömts uppnå verkshöjd.92 Drängarna-fallet bekräftar att detta även stämmer inom 

populärmusikens område.93 

4.2.3 Det EU-rättsliga originalitetskravet 
På senare år har EU-domstolen i en mängd domar gett utryck för att harmonisera 

verksbegreppet inom unionen.94 Vad som krävs för upphovsrättsligt skydd berörs i tre EU-

direktiv på upphovsrättens område.95 I datorprogramdirektivet96, databasdirektivet97 och 

direktiv 2006/116/EG98 om skydd för fotografiska verk stadgas ett renodlat europeiskt 

                                                
87 Se Nordell (1998) s. 77 f.  
88 Ibid. s. 81.  
89 Se NJA 2002 s. 178.  
90 Ibid.  
91 Ibid.   
92 Jfr NJA 1990 s. 499.  
93 Jfr NJA 2002 s. 178.  
94 Se Olsson och Rosén: Upphovsrättslagstiftningen/ 1 kap. Upphovsrättens föremål och innehåll (2016-09-22, 
uppl. 1, Zeteo, www.wolterskluwer.se/zeteo kommentaren till 1 § under rubriken ”Allmänt om verksbegreppet 
(upphovsrättens objekt), besökt 26 november 2018.  
95 Se Olin, Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 1 §, Lexino 2017-12-30, besökt 25 
november 2018.   
96 Rådets direktiv 91/250/EEG av den 14 maj 1991 om rättsligt skydd för datorprogram.  
97 Europaparlamentets och rådets direktiv 96/9/EG av den 11 mars 1996 om rättsligt skydd för databaser.  
98 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/116/EG av den 12 december 2006 om skyddstiden för 
upphovsrätt och vissa närstående rättigheter (kodifierad version).  
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upphovsrättsligt originalitetskrav.99 Kravet för upphovsrättsligt skydd definieras som att 

verket ska vara originellt i den meningen att det är upphovsmannens egna intellektuella 

skapelse.100 Att EU-rätten inte ställt upp uttryckliga kriterier på andra områden än för 

fotografier, databaser eller datorprogram tolkades länge som att nationell rätt gällde på övriga 

områden, men EU-domstolens avgöranden har dock kommit att klargöra att så inte är 

fallet.101  

 

I Infopaq-målet (mål C-5/08) utvidgade EU-domstolen originalitetskriteriet att gälla 

generellt.102 Målet rörde tolkningen av art. 2 a i Infosoc-direktivet som reglerar rätten till 

mångfaldigande för upphovsmän av deras verk. I målet konstaterade EU-domstolen att 

direktivet, som inte uppställer några särskilda kriterier för skyddsobjekt, grundas på samma 

princip att verk endast åtnjuter upphovsrättsligt skydd om de är originella på så sätt att de är 

upphovsmannens egna intellektuella skapelse. Därav fastslogs att samma principer gäller för 

bedömningen av alla slags verk.103 Enligt ordalydelsen i art. 2 a är tillämpningsområdet för 

artikeln inte begränsat till vissa verkskategorier.104 Genom Infopaq-målet kan EU-domstolen 

således sägas ha harmoniserat originalitetsbegreppet fullt ut på EU-nivå.105 Efter Infopaq-

målet har originalitetsbegreppets innebörd kommit att utvecklas i en rad efterföljande 

avgöranden från EU-domstolen.106  

 

I Premier League-målet (de förenade målen C-403/08 och C-429/08) konstaterades att det rör 

sig om en intellektuell skapelse om det är ett resultat av upphovsmannens fria och kreativa 

val.107 I målet angavs att idrottsevenemang inte kan klassificeras som verk enligt 

upphovsrättsdirektivet, särskilt inte fotbollsmatcher, då spelreglerna inte lämnar utrymme för 

en sådan kreativ frihet att det rör sig om sådana intellektuella skapelser som kan klassificeras 

som verk.108  

 
                                                
99 Se Levin (2017) s. 87. 
100 Se art. 1.3 i direktiv 91/250/EG, art. 3.1 i direktiv 96/9/EG och art. 6 i direktiv 2006/116/EG.  
101 Se Olin, Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 1 §, Lexino 2017-12-30, besökt 
26 november 2018.  
102 Se Levin (2017) s. 87 och mål C-5/08 Infopaq. 
103 Se mål C-5/08 Infopaq p. 35-37 och Olin, Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 
1 §, Lexino 2017-12-30, besökt 26 november 2018.  
104 Se Axhamn (2010) s. 346.  
105 Jfr Rosati (2013) s. 107.  
106 Se de förenade målen C-403/08 och C-429/08 Fotboll Association Premier League Ltd, mål C-145/10 
Painer, mål C-604/10 Football Dataco Ltd och mål C-310/17 Levola.  
107 Se de förenade målen C-403/08 och C-429/08 Fotboll Association Premier League Ltd p. 96-97.  
108 Ibid p. 98.  
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Vidare anfördes i Painer-målet (mål C-145/10) att en intellektuell skapelse ska anses vara 

upphovsmannens egen om den avspeglar hans eller hennes personlighet. Så är fallet när 

upphovsmannen i samband med skapandet av verket, genom att göra fria och kreativa val, har 

kunnat uttrycka sin kreativa kapacitet.109 Det är inte i sig tillräckligt att den intellektuella 

skapelsen är ett resultat av skicklighet och kompetens.110 I målet, som handlade om 

upphovsrättsligt skydd för ett porträttfotografi, konstaterade EU-domstolen rörande 

variationsbegränsningar på området att det inte finns någonting i Infosoc-direktivet som tyder 

på att ensamrättens räckvidd skiljer sig åt när det gäller möjligheten till konstnärlig kreativitet 

vid skapande av olika kategorier av verk.111 Genom att upphovsmannen vid 

porträttfotograferingen kunde välja iscensättning, belysning, vilken pose den fotograferade 

personen skulle inta samt vid fotograferingen fotovinkel, centrering och skapad atmosfär och 

val av olika framkallningstekniker, bedömdes upphovsmannen kunna sätta sin personliga 

prägel på verket.112 

 

I Football Dataco-målet (mål C-604/10), som handlade om upphovsrättsligt skydd för 

spelprogram och databaser, konstaterade EU-domstolen att upphovsmannen genom 

sammanställning eller urval av de data som databasen innehåller uttrycker sin kreativa 

kapacitet på ett egenartat sätt genom att göra kreativa och fria val. Så är dock inte fallet om 

upprättandet av databasen präglas av regler och krav som inte lämnar utrymme för en kreativ 

frihet eller av tekniska överväganden.113 

 

I Levola-målet (mål C-306/17), som rörde frågan huruvida ett livsmedels smak kunde åtnjuta 

upphovsrättsligt skydd, konstaterade EU-domstolen att ett alster kan klassificeras som ett 

verk om två kumulativa villkor är uppfyllda. För det första ska alstret vara originellt i den 

meningen att det är upphovsmannens egen intellektuella skapelse. För det andra är det endast 

element som ger uttryck för det intellektuella skapandet som kan klassificeras som verk.114 

Enligt EU-domstolen förutsätter begreppet verk att alstret har tagit sig ett sådant uttryck som 

gör att alstret kan identifieras med tillräcklig objektivitet och precision. Att ett alster kommer 

till uttryck på ett objektivt och precist sätt är viktigt enligt EU-domstolen för att undvika 

                                                
109 Se mål C-145/10 Painer p. 88-89.  
110 Se Rosati (2018) s. 597 och GA Mengozzi i mål C-604/10 Football Dataco Ltd p. 30.  
111 Se Olin, Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 1 §, Lexino 2017-12-30, besökt 
25 november 2018.  
112 Se mål C-145/10 Painer p. 91-92.  
113 Se mål C-604/10 Football Dataco Ltd p. 38-39.  
114 Se mål C-310/17 Levola p. 35-37.  
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subjektiva inslag vid bedömningen, vilket skadar rättssäkerheten. Enligt EU-domstolen utgör 

musikaliska verk en precis och objektiv uttrycksform.115 

 

Det harmoniserade EU-rättsliga originalitetskravet kan således sammanfattas på så sätt det är 

fråga om ett upphovsrättsligt skyddat verk om verket är originellt, i den meningen att det är 

upphovsmannens egna intellektuella skapelse. Så är fallet om upphovsmannen uttryckt sin 

kreativa kapacitet på ett originellt sätt genom att ha gjort fria och kreativa val i samband med 

skapandet och därmed satt sin personliga prägel på verket.116 För att det ska röra sig om ett 

verk måste alstret ta sig ett sådant uttryck att det kan identifieras med tillräcklig objektivitet 

och precision.117 

 

Av detta följer att det EU-rättsliga harmoniserade originalitetskravets principer gäller för 

musikaliska verk. Ett musikaliskt verk utgör således ett verk om det är originellt i den 

meningen att det är upphovsmannens egna intellektuella skapelse. Att 

variationsmöjligheterna på populärmusikens område anses begränsade torde inte med hänsyn 

till Painer-målet innebära att ensamrättens räckvidd skiljer sig åt när det gäller möjligheten 

till konstnärlig kreativitet vid skapandet. Det rör sig således om ett musikaliskt verk om 

upphovsmannen har gjort fria och kreativa val vid skapandet och därmed satt sin personliga 

prägel på verket i fråga. Av Levola-målet, som definierar vad ett verk är, kan konstateras att 

de musikaliska elementen måste ta sig ett sådant uttryck som gör att det musikaliska verket 

kan identifieras med tillräcklig objektivitet och precision.  

4.2.4 Hur förhåller sig verkshöjdsbegreppet till det EU-
rättsliga originalitetsbegreppet?  
Hur det traditionella verkshöjdsbegreppet förhåller sig till det harmoniserade EU-rättsliga 

originalitetskravet har diskuterats av HD i C More Entertainment-fallet (NJA 2015 s. 1097).  

Rörande verkshöjdsbegreppets innebörd i förhållande till originalitetskravet konstaterade HD 

att:  

 
”[ …] Såsom innebörden av detta begrepp har kommit att uttolkas kan inte anses att det därmed avses något 

annat än det ganska måttliga krav på originalitet [min kursivering] som EU-rätten ger uttryck för. Klart är att 

                                                
115 Se mål C-310/17 Levola p. 40-42.   
116 Se Olin, Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 1 §, Lexino 2017-12-30, besökt 
26 november 2018.  
117 Se mål C-310/17 Levola p. 40-42.   
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det finns ett krav på viss individuell särprägel. Verkets litterära eller konstnärliga kvalitet saknar emellertid i 

princip betydelse för om upphovsrätt föreligger.”118 

 

I målet bekräftade också HD dubbelskapandekriteriet som en hjälpregel vid bedömning av 

verkshöjd och verkets skyddsomfång.119 Detta skedde dock utan något direkt stöd i EU-

rättslig praxis på området och det kan konstateras att HD endast i meningen angav att 

verkshöjdsbegreppets praxis överensstämmer med EU-rättens originalitetsbegrepp.120 HD 

valde dock att fortsätta använda kravet på verkshöjd som begrepp för upphovsrättsligt skydd, 

trots sitt inledande erkännande av EU-domstolens originalitetskrav i den meningen om 

upphovsmannens egen intellektuella skapelse.121 

 

I allt väsentligt synes EU-domstolens kriterier ge uttryck för samma sak som de kriterier som 

har används i svensk rätt.122 Samtidigt kan konstateras att Sverige omfattas fullt ut av EU-

rätten genom medlemskapet i EU.123 I ljuset av EU-domstolens avgöranden får det inte ställas 

krav på verkshöjd om det innebär ett kvalificerande krav på upphovsrätt. Levin har även 

anfört att verkshöjdsläran är förbjuden enligt direktiven.124 Verkshöjdsbegreppet kan dock 

sägas ha stått stadigt i den svenska upphovsrätten genom HD:s avgörande, trots kritiken i 

doktrinen.125  

 

Dubbelskapandekriteriet som hjälpregel kan dock anses tveksam.126 Hjälpregeln förlorar sin 

betydelse genom att det EU-autonoma originalitetskravet inte tillåter några andra 

bedömningsgrunder än upphovsmannens egna intellektuella skapelse vid bedömningen om 

upphovsrättsligt skydd.127 Det kan också konstateras att PMÖD i det nyligen avgjorda 

Motorbåtsfallet (PMT 11062-16), som rörde bedömningen om huruvida en motorbåt var 

skyddad som ett upphovsrättsligt verk och alster av brukskonst, anförde att avgörande för 

frågan om båten omfattades av upphovsrättsskyddet eller inte var om upphovsmannen i 

samband med sin formgivning hade kunnat uttrycka sin kreativa kapacitet genom att göra fria 

                                                
118 NJA 2015 s. 1097 p. 18.  
119 Se NJA 2015 s. 1097 p. 19.  
120 Se Maunsbach och Wennersten (2018) s. 70.  
121 Se Rydén (2016) s. 206.  
122 Se Olin, Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 1 §, Lexino 2017-12-30, besökt 
26 november 2018.   
123 Se Levin (2017) s. 53.  
124 Ibid. s. 86 f.  
125 Se Rydén (2016) s. 206.  
126 Se Levin (2017) s. 86.  
127 Se Rydén (2016) s. 209 och mål C-604/10 Football Dataco Ltd p. 52.  
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och kreativa val. PMÖD använde således inte dubbelskapandekriteriet som hjälpregel vid 

fastställande av båtens originalitet.128 

 

Även om kravet på originalitet har ansetts lågt ställt är det inte nödvändigtvis enkelt att nå 

upp till och det är inte alltid självklart hur utfallet blir när det EU-rättsliga 

originalitetsbegreppet appliceras. Det finns dock skäl att bedöma verkets originalitet noga då 

det påverkar skyddsomfånget vid intrångsbedömningen.129  

 

Av detta kan konstateras att verkshöjdsbegreppet ger uttryck för samma sak som det EU-

rättsliga originalitetskravet enligt HD, även om det har kritiserats i doktrinen. Således kan 

verkshöjdsbedömningen om musikaliska verk i Drängarna-fallet fortfarande sägas vara 

aktuell i den mån bedömningen överensstämmer med de EU-rättsliga principerna tills dess ny 

praxis på området har meddelats. Att använda sig av dubbelskapandekriteriet som hjälpnorm 

får dock anses vara mer tveksamt då normen inte går att hänföra till de EU-rättsliga 

principerna. Att PMÖD har frångått verkshöjdsbegreppet i Motorbåtsfallet kan tolkas som att 

det svenska verkshöjdsbegreppet och dubbelskapandekriteriet är på väg att ersättas av de 

renodlade EU-rättsliga principerna vid bedömning av alstret. Baserat på HD:s uttalande i 

NJA 2015 s. 1097 torde dock utfallet bli detsamma oavsett vilka principer som appliceras då 

de ger uttryck för samma sak.  

 

 

                                                
128 Jfr PMT 11062-16.  
129 Se Rosati (2018) s. 597 f.  
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5 Plagiat och exemplarframställning 
av musikaliska verk   

5.1 Vad i musikaliska verk skyddas? 

5.1.1 Verkets inre och yttre form  
Upphovsrätten skyddar inte verkets grundidé eller innehållet som sådant. Det brukar 

uttryckas så att verkets innersta kärna, d.v.s. verkets idé, ämne, motiv, de bärande tankarna 

eller uppgifter om fakta inte omfattas av upphovsrättsskyddet.130 Upphovsmannens stil, 

teknik eller manér, med andra ord upphovsmannens uttrycksmedel, är inte heller föremål för 

det upphovsrättsliga skyddet även om de är högst karaktäristiska för upphovsmannen.131   

 

Istället är det verkets inre form som skyddas, vilket innebär att verkets idé eller ämne i den 

individuella utformning som upphovsmannen gett det skyddas. Med andra ord är själva 

utförandet av idén föremål för skyddet. Detta innebär att ett verk som bygger på ett annat 

verks idé men inte har samma utformning av idén inte kräver tillstånd från 

originalupphovsmannen. En idé kan således användas utan att en efterbildning har skett.132 

Upphovsrätten skyddar även verkets yttre form, vilket innebär att verkets inre form skyddas 

när verket uppträder i olika yttre former. En roman skyddas exempelvis när den omarbetas till 

skådespel, filmas eller översätts.133  

 

Av detta följer att det är den individuella utformningen som upphovsmannen har gett det 

musikaliska verket som är föremål för skyddet. Så länge utformningen är individuell kan 

således ett musikaliskt verk ha samma stil, teknik eller idé som ett annat.  

5.1.2 Omfattas delar av musik av skyddet?  
I Infopaq-målet anförde EU-domstolen att det inte finns något i direktiven som tyder på att 

delar av verk ska bedömas annorlunda än hela verk.134 Vidare konstaterades att olika delar av 

verk åtnjuter skydd förutsatt att de innehåller vissa av de element som ger uttryck för 

                                                
130 Se Olsson (2018) s. 76 f.  
131 Se SOU 1956:25 s. 69.  
132 Se Olsson (2018) s. 76 f.  
133 Jfr Olsson (2018) s. 78.  
134 Se mål C-5/08 Infopaq p. 38.  
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upphovsmannens egen intellektuella skapelse. Enligt EU-domstolen kan således delar av verk 

vara originella och därmed omfattas av det upphovsrättsliga skyddet.135 I målet anfördes 

beträffande elementen att dessa separat inte i sig utgör en intellektuell skapelse, utan att det 

istället är genom valet, kombinationen och dispositionen av dessa som upphovsmannen kan 

ge uttryck för sin kreativitet på ett originellt sätt och som möjliggör ett resultat av en 

intellektuell skapelse.136  

 

Det kan också konstateras att HD i Drängarna-fallet klargjorde att skydd anses föreligga inte 

endast för musikaliska verk med ett visst omfång, utan även för ett fåtal toner vars 

sammanförande har resulterat i ett tillräckligt originellt resultat.137 

 

Av detta kan konstateras att även delar av musikaliska verk omfattas av det upphovsrättsliga 

skyddet, förutsatt att de sammansatta elementen i delarna utgör ett tillräckligt originellt 

resultat. Det är inte elementen separat som omfattas av skyddet, utan det är genom valet, 

kombinationen och dispositionen av elementen som alstret kan resultera i en intellektuell 

skapelse. Det torde således krävas ett visst sammanförande av elementen för skydd, även om 

relativt små delar torde omfattas. Enstaka toner torde dock inte omfattas av det 

upphovsrättsliga skyddet.   

5.1.3 Elementen i musikaliska verk  
Vad gäller musikaliska verk uppstår frågan om vilka element i ett verk som omfattas av det 

upphovsrättsliga skyddet. För musikaliska verk har dessa element utgjorts av harmonik, 

rytmik och melodi. Vid analys av dessa element har melodin ensam ansetts representera den 

nedlagda originaliteten och därmed ansetts vara musikens kärna. Harmoniken och rytmiken 

har däremot inte ensamma ansetts bärande av den skyddsvärda originaliteten utan enbart 

ansetts bidra till verkets individualitet. Att ta harmoniska element från ett verk och överföra 

det till ett annat har exempelvis ansetts tillåtet.138 Det är dock omdiskuterat i doktrinen.   

 

Karnell har anfört att ett musikaliskt verk inte kan uppstå om inte tonerna ordnas och förenas 

inom samtliga tre grundelement d.v.s. harmoniken, rytmiken och melodin.139 Nordell menar 

                                                
135 Se mål C-5/08 Infopaq p. 39.   
136 Se Levin (2017) s. 89 och mål C-5/08 Infopaq p. 45.  
137 Se NJA 2002 s. 178.  
138 Jfr Brilioth (1970) s. 42.  
139 Se Karnell (1957) s. 161.   
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dock att det inte bör vara något nödvändigt krav att musikaliska verk måste bestå av alla tre 

element. Enligt Nordell borde en melodi vara skyddsvärd även om harmoniken och rytmiken 

har ändrats. Nordell menar även att alster som endast präglas av vissa kvalificerade rytmer 

bör omfattas av skyddet. Harmoniken borde dock enligt Nordell endast bidra till att prägla 

melodin och inte ha ett eget bärande verksinnehåll.140 

 

I förhållande till nya och självständiga musikaliska verk kan det vara svårt att diskutera de 

tekniska elementen vid bedömningen. Istället blir frågan om verket eller delen av verket har 

originalitet och om det rör sig om ett musikaliskt allmängods som faller utanför skyddet eller 

om det tidigare verkets inre form har övertagits.141 Musikaliskt allmängods är exempelvis 

sådant som hänför sig till skaltyper, formschematiska-, kompositionstekniska- och allmänna 

instrumentationsprinciper.142 

 

Detta bör innebära att det i ett musikaliskt verk är den individuella utformningen av 

harmoniken, rytmiken och melodin som skyddas av upphovsrätten. Huruvida alla elementen 

måste ingå för att skydd ska uppstå får dock sägas vara oklart. Vid tolkning av Infopaq-målet 

torde ett visst sammanförande av elementen dock krävas för skydd. Det centrala är att 

kombinationen och sammanförandet av elementen ger ett tillräckligt originellt resultat. 

Genretypiska formschematiska ackordföljder såsom Am C G F inom populärmusiken torde 

inte anses uppfylla kravet på originalitet och därmed falla in under musikaliskt allmängods 

och således inte kunna skyddas med upphovsrätt. Dock torde en mängd kombinationer och 

sammanförande av element kunna omfattas av skyddet baserat på HD:s uttalande i 

Drängarna-fallet. I målet konstaterade HD att: 

 
”[ …] för tonkonsten gäller att variationsmöjligheterna i vart fall teoretiskt är i det närmaste obegränsade.”143 

5.2 Allmänt om plagiat  
Det kan ibland vara svårt att avgöra vilken form av mångfaldigande som föreligger och var 

gränsen för rätten att hindra mångfaldigande går. Plagiat innebär att någon utger en annans 

verk att vara sitt eget och är en otillåten kopiering enligt upphovsrätten. När plagiat av ett 

                                                
140 Se Nordell (1998) s. 76. 
141 Jfr Brilioth (1970) s. 47.  
142 Ibid. s. 47.  
143 NJA 2002 s. 178.  
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musikaliskt verk föreligger, handlar det således om en otillåten exemplarframställning av det 

musikaliska verket.144 

5.3 Exemplarframställning av musikaliska verk 

5.3.1 Vad avses med exemplar? 
Upphovsmannens ensamrätt till exemplarframställning regleras, som ovan nämnts, i 1 kap. 2 

§ upphovsrättslagen. Bestämmelsen har strukturerats om väsentligt med hänsyn till de 

lagändringar som trädde i kraft den 1 juli 2005 i samband med genomförandet av Infosoc-

direktivet.145 Lagändringarna syftade framförallt till att värna om upphovsrätten i den digitala 

miljön och att de allmänna intressena att få nyttja verk balanseras och anpassas till den 

digitala utvecklingen.146 

 

Enligt de ursprungliga förarbetena (prop. 1960:17) avses med exemplar varje föremål i vilket 

verket är nedlagt eller fixerat, likgiltigt med vilken teknik som har använts. Ett musikaliskt 

verk kan exempelvis förekomma i tryck, manuskript, grammofon eller annan upptagning.147 

Ytterligare exempel på exemplar kan vara att det musikaliska verket är fixerat i noter, ljud- 

eller filminspelningar.148 Enligt de ursprungliga förarbetena är även kopior av verk att 

betrakta som exemplar även om efterbildningen sker i en helt annan teknik än originalet och 

även om exemplaren väsentligt avviker från originalet i format eller utförande.149   

 

I samband med lagförändringen den 1 juli 2005 fick bestämmelsens andra stycke en 

definition av exemplarframställningsrätten som motsvarar art. 2 i Infosoc-direktivet.150 Enligt 

bestämmelsen innefattar framställningen av exemplar varje indirekt eller direkt samt 

permanent eller tillfällig framställning av exemplar av verket, oavsett i vilken form eller med 

vilken metod framställningen sker och oavsett om den sker delvist eller helt.151 Indirekt 

exemplarframställning åsyftar exemplarframställning som sker via ett mellankommande led, 

när exempelvis en upptagning sker av en ljudupptagning av ett verk som radiosänds. Direkt 
                                                
144 Jfr Olsson (2018) s. 95 ff.   
145 Se Adamsson m.fl.: Lagarna inom immaterialrätten (2018-09-07, uppl.1, Zeteo www.wolterskluwer.se/zeteo) 
kommentaren till 2 §, besökt 20 november 2018.   
146 Se Prop. 2004/05:110 s. 1.  
147 Se Prop. 1960:17 s. 53. 
148 Jfr Prop. 1960:17 s. 60.  
149 Se Prop. 1960:17 s. 53.  
150 Se Adamsson m.fl.: Lagarna inom immaterialrätten (2018-09-07, uppl.1, Zeteo www.wolterskluwer.se/zeteo) 
kommentaren till 2 § under rubriken ”Exemplarframställning”, besökt 21 november 2018.  
151 Se 1 kap. 2 § 2 stycket upphovsrättslagen.  
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exemplarframställning åsyftar när verket direkt fixeras på en annan typ eller samma 

lagringsmedia.152 Bestämmelsen omfattar alla former av tillfälligt och permanent 

mångfaldigande. Ensamrätten till mångfaldigande är såldes mycket vidsträckt.153  

 

Av detta kan konstateras att alla former av tillfälliga och permanenta mångfaldigande av ett 

musikaliskt verk omfattas av exemplarframställningsrätten. Rätten är således mycket 

vidsträckt. Även kopior av musikaliska verk utgör exemplar även om de väsentligt avviker 

från originalet i format eller utförande och även om de skapas med en annan teknik än 

originalet.   

5.3.2 Digitala musikaliska verk  
Exemplarframställningsrätten gäller såväl beständiga medier såsom exempelvis CD och DVD 

i massproduktion, som digitala medier. I takt med digitaliseringen och datateknikens 

utveckling har helt nya verksutnyttjanden etablerats då allt fler nyttjar digitalt lagrat 

upphovsrättsligt material i sina mobiler, datorer och på internet. Dessa digitala exemplar har 

inspirerat till nya skapandeformer men är också lätta att ändra, vilket medfört flytande 

gränser mellan vad som är att anse som exemplar, original eller kopia. I många fall är det 

exempelvis exemplar i form av kopior istället för originalet som når ut till marknaden.154 En 

framställning av exemplar sker när ett verk lagras i en dator.155 Att 

exemplarframställningsrätten gäller oavsett vilken teknik som används för framställningen 

innebär att exemplar av musikaliska verk kan förekomma lagrat i databaser eller USB-

minne.156 

 

Digitaliseringen har medfört att verk kan lösas upp av datasystemets binära uppsättning av 

nollor och ettor vilket har öppnat upp möjligheter för verk att komprimeras samt återges i 

förändrad eller oförändrad form, inte minst genom att verk kan läggas ihop till nya. Dessa 

multimedier och kombinationer av musik, text, interaktion och bilder kan sedan enkelt nyttjas 

och överföras i datanätverk. Digitaliseringen medför möjligheten att framställa identiska 

kopior av exemplar då ingen märkbar kvalitetsförsämring sker vid exemplarframställningen. 

Tekniken kan riskera att göra upphovsrätten mindre slagkraftig, vilket Infosoc-direktivet 

                                                
152 Se Prop. 2004/05:110 s. 377.  
153 Se Olsson (2018) s. 93.  
154 Se Levin (2017) s. 136 ff.  
155 Se Olsson (2018) s. 94.  
156 Ibid. s. 94.  
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försöker råda bot på. Exemplarframställningsrättens gränser måste ses i ljuset av denna 

digitala miljö.157  

 

Av detta följer att musikaliska verk även i digital form omfattas av 

exemplarframställningsrätten. Ett nyttjande utan tillstånd från originalupphovsmannen kan 

således innebära en otillåten exemplarframställning och upphovsrättsintrång. 

5.3.3 Kan delar av musik utgöra exemplar? 
Av ordalydelsen i 1 kap. 2 § andra stycket upphovsrättslagen och art. 2 i Infosoc-direktivet 

följer att även delar av verk kan utgöra exemplar och därmed omfattas av 

exemplarframställningsrätten.158 I Infopaq-målet konstaterades att delar av verk åtnjuter 

upphovsrättsligt skydd om de i sig bidrar till originaliteten hos verket i sin helhet och 

förutsatt att de innehåller vissa av de element som ger uttryck för upphovsmannens egen 

intellektuella skapelse.159 Med andra ord krävs, för att de utnyttjade delarna av ett verk vid 

exemplarframställning ska omfattas av ensamrätten, att delarna rymmer så mycket av 

ursprungsverket att de i sig är skyddsvärda.160  

 

I Infopaq-målet var frågan om en handling under en datainsamlingsprocess, bestående av ett 

utdrag om elva ord från ett skyddat verk, omfattades av begreppet delvist mångfaldigande 

enligt art. 2 i Infosoc-direktivet.161 I målet konstaterade EU-domstolen att begreppen 

mångfaldigande och delvist mångfaldigande ska definieras mot bakgrund av 

bestämmelsernas lydelse och sammanhang samt mot bakgrund av de mål som eftersträvas 

med direktivet som helhet och folkrätten. Vidare anfördes att delar av verk åtnjuter skydd 

förutsatt att de innehåller vissa av de element som ger uttryck för upphovsmannens egen 

intellektuella skapelse och om de i sig bidrar till originaliteten hos verket i sin helhet.162  

 

I målet konstaterade EU-domstolen att det huvudsakliga syftet med direktivet är att inrätta en 

hög skyddsnivå för upphovsmän och att de handlingar som omfattas av mångfaldiganderätten 

                                                
157 Se Levin (2017) s. 137 f.  
158 Se Olsson (2018) s. 96.  
159 Se mål C-5/08 Infopaq p. 38-39.  
160 Se Olin, Lag (1960:729) om upphovsrätt och litterära och konstnärliga verk 2 §, Lexino 2017-12-30, besökt 
24 november 2018.   
161 Se mål C-5/08 Infopaq p.1.  
162 Ibid. p. 31-32 och 36-39.  
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har en vid definition och ska ges stor räckvidd.163 Med beaktande av detta kunde det inte 

uteslutas att vissa delar av meningarna i den berörda texten eller vissa enskilda meningar, var 

ägnade att förmedla originaliteten hos en publikation till läsaren, och därmed ge uttryck för 

upphovsmannens egen intellektuella skapelse.164 

 

Vidare konstaterade EU-domstolen att elementen, i detta fall bestående av ord, genom valet 

av dispositionen och kombinationen av orden kunde ge uttryck för upphovsmannens egen 

intellektuella skapelse. Vidare anförde EU-domstolen att ett utdrag om elva 

sammanhängande ord från ett skyddat verk kan utgöra ett delvist mångfaldigande enligt 

direktivet, men att det ankommer på den nationella domstolen att bedöma.165 EU-domstolen 

konstaterade dock att datainsamlingsprocessen som företaget Infopaq tillämpade, ökar 

sannolikheten för ett delvist mångfaldigande då processen bl.a. möjliggör många utdrag ur de 

skyddade verken.166 Vidare anfördes att utdragen tillsammans kan innebära att omfattande 

fragment rekonstrueras så att de innehåller ett antal element som ger uttryck för 

upphovsmannens intellektuella skapelse, som är ägnat att återge originaliteten hos det berörda 

verket.167 

 

I mål nr B 21-60 12 har dock Svea hovrätt anfört att ett fragment av ett verk faller utanför det 

upphovsrättsliga skyddet då det är alltför begränsat för att anses representera verket. Målet 

rörde filmverk och bitar av filer som hade laddats upp under pågående nedladdning. I målet 

konstaterades att delar av verk utgör exemplar förutsatt att delen i sig har tillräcklig 

verkshöjd. Vidare konstaterades att ensamrätten att göra verket tillgängligt för allmänheten, 

på motsvarande sätt, innefattar förfoganden där sekvenser av verk överförs eller framförs 

under förutsättning att upphovsmannens originalitet kommer till uttryck i sekvensen.168  

 

Av detta kan konstateras att ganska få element tillsammans kan omfattas av ett delvist 

mångfaldigande, om de är ägnade att förmedla originaliteten hos det berörda verket. Detta 

skulle således kunna innebära att sammanförandet av ganska få toner i ett musikaliskt verk 

kan omfattas av ett delvist mångfaldigande om de i sig bidrar till originaliteten hos verket i 

sin helhet. Det kan således konstateras att delar av musikaliska verk kan utgöra exemplar och 
                                                
163 Se mål C-5/08 Infopaq p. 40-43.  
164 Ibid. p. 47.  
165 Ibid. p. 44-45 och 48.  
166 Ibid. p. 49-50.  
167 Ibid. p. 50. 
168 Se Svea hovrätt mål nr B 2160-12, 2013-04-11 Stockholm.  
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omfattas av exemplarframställningsrätten om de i sig bidrar till originaliteten hos verket i sin 

helhet och innehåller vissa av de element, d.v.s. harmonik, rytmik eller melodi, som ger 

uttryck för upphovsmannens egen intellektuella skapelse. Delarna av det musikaliska verket 

måste dock rymma så pass mycket av ursprungsvärdet att de i sig är skyddsvärda.  

5.3.4 4-taktersregeln 
Då även delar av verk omfattas av exemplarframställningsrätten kan konstateras att även 

mycket korta delar av en komposition eller ett framförande omfattas av det upphovsrättsliga 

skyddet om delarna uppfyller de allmänna kraven för originalitet. Påståendet i Martin Ljungs 

gestaltning av monologen ”Rockfnykis” om att det alltid är tillåtet att stjäla fyra takter utan 

tillstånd från originalupphovsmannen stämmer således inte då användningen utan tillstånd 

kan betraktas som intrång.169 

5.3.5 Sampling av delar av musik 
Variationsverk, eller fortsättningsverk innebär att olika element i ett redan existerande verk 

används eller i en eller annan form fortsätts. Denna nyttjandeform har blivit allt vanligare och 

medför att fragment ur det tidigare verket kan sättas i ett annat sammanhang och bli sett ur ett 

annat perspektiv.170 I musikaliska verk kan detta ske med hjälp av den digitala 

samplingstekniken. Då upphovsrätten även omfattar delar av verk kan samplingstekniken 

innebära nyttjanden som berör både närstående rättighetsinnehavare och upphovsmän.171 I 

sådana situationer kan frågor uppstå om huruvida det föreligger intrång ljudinspelningen 

och/eller i den musikaliska kompositionen av texten och musiken.172 Som tidigare nämnts när 

det gäller exemplarframställning av delar av verk krävs att delarna rymmer så mycket av det 

ursprungliga verket att de i sig är skyddsvärda.173 Vid sampling reproduceras delar av det 

upphovsrättsligt skyddade verket och vid digital sampling kan reproduceringen endast bestå 

av ett element, såsom ett gitarriff eller en rytmisk sektion. Frågan om ett sådant element 

rymmer så mycket av ursprungsverket att det i sig är skyddsvärt har således uppstått.174  

 

 

                                                
169 Jfr Stannow (2014) s. 128.  
170 Se Olsson (2018) s. 96 f.  
171 Jfr Stannow (2014) s. 127 f.  
172 Se Jacques (2016) s. 2.  
173 Jfr avsnitt 5.1.2 och 5.3.3.  
174 Se Jacques (2016) s. 1-2. 



 38 

6 Bearbetningar, inspiration och fria 
nyttjanden  

6.1 Musikbearbetningar  
Även musikbearbetningar som uppfyller kravet för verk omfattas av det upphovsrättsliga 

skyddet och ensamrätten.175 Enligt 1 kap. 4 § 1 stycket upphovsrättslagen har den som 

översatt eller bearbetat ett verk eller överfört det till annan litteratur- eller konstart 

upphovsrätt till verket i den gestalten, men får inte förfoga över det i strid mot upphovsrätten 

till originalverket. Detta innebär att upphovsrätten till bearbetningar är beroende av rätten till 

det ursprungliga verket och att det krävs tillstånd av den ursprungliga 

upphovsrättsinnehavaren.176 Vid bearbetningar behåller verket sin inre form men ändras på 

andra sätt.177 För att bearbetningar ska åtnjuta upphovsrättsligt skydd gäller enligt förarbetena 

från år 1960 samma krav som för verk i allmänhet med den enda skillnaden att det inte krävs 

att verksamheten är av nyskapande slag.178  

 

Enligt de ursprungliga förarbetena från år 1960 är skillnaden mellan en bearbetning och en 

omvandling som inte omfattas av skyddet en gradskillnad. Exempelvis anförs att 

omvandlingar gjorda med konstnärlig stilkänsla och omdöme kan anses utgöra en 

bearbetning, dock inte om det endast rör sig om mindre ändringar såsom när exempelvis ett 

orkesterverk omarbetas till en amatörensemble och vissa stämmor saknas och en supplerande 

stämma för piano läggs till.179 En bearbetning av ett musikaliskt verk kan vara när verket 

anpassas till andra instrument än det originalutformningen utsåg.180 Bearbetningen sker då 

inom samma konstart. För att det ska vara tal om en bearbetning krävs att omvandlingen är 

ett resultat av en individuell andlig skapande verksamhet. Rutinmässiga eller mekaniska 

ändringar, exempelvis ändringar av kompositions tempo eller genom att kompositionen 

transponeras, uppfyller inte kravet.181 Enligt förarbetena från år 1960 kan musikbearbetningar 

                                                
175 Jfr Stannow (2014) s. 25.  
176 Se Levin (2017) s. 78.  
177 Se Adamsson m.fl.: Lagarna inom immaterialrätten (2018-09-07, uppl.1, Zeteo www.wolterskluwer.se/zeteo) 
kommentaren till 4 § under rubriken ”Första stycket”, besökt 9 november 2018.  
178 Se Prop. 1960:17 s. 74.  
179 Se SOU 1956:25 s. 133 f.  
180 Se Prop. 2004/05: 110 s. 49.  
181 Se Olsson (2018) s. 74.  
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förekomma i en mängd former, exempelvis genom att en sång för solo arrangeras till kör eller 

att ett orkesterverk arrangeras för piano.182  

6.2 Samplingsteknik och bearbetningar 
Genom samplingstekniken kan delar av musik i oförändrad form användas eller bearbetas för 

att sedan sammanföras med annan musik. Vid bearbetningssituationer tar man ställning till 

om det samplade bearbetade innehållet består av den minsta mängd av skyddsvärda 

egenskaper som krävs för att det ska framstå som ett exemplar av det samplade verket. Vidare 

tar man ställning till om det samplade bearbetade innehållet är av sådan liten betydelse att det 

per se inte framstår som en del av det skyddade verket eller om det i sig utgör en originell 

bearbetning av verket. Samplingstekniken, som innebär en återanvändning av andras skapade 

verk, utgör dock kopior med en viss förvrängning vilket gör att de förs in i 

bearbetningsproblematiken på ett annat sätt än för andra bearbetningssituationer.183 

6.3 Nya och självständiga musikaliska verk  
Enligt 1 kap. 4 § 2 stycket upphovsrättslagen är ett verk inte beroende av rätten till 

originalverket, om någon i fri anslutning till ett verk åstadkommit ett nytt och självständigt 

verk. Bestämmelsen avser när det nya verket står fritt från det gamla, men inspiration har 

hämtats från det tidigare verket. I de fallen är upphovsmannen till det nya verket, när det 

gäller förfogandet över de ekonomiska rättigheterna till sitt verk, inte beroende av 

upphovsmannen till det tidigare verket.184 Vad gäller parodi, satir och travesti har HD dock 

konstaterat i NJA 2005 s. 905 att ett verk som betraktas som nytt och självständigt i 

förhållande till originalverket fortfarande kan kränka originalupphovsmannens ideella 

respekträtt. Ett sådant förfarande förelåg dock inte i det aktuella fallet.185 

 

I förarbetena från år 1960 anges att bestämmelsen endast utgör ett förtydligande av vad som 

redan följer av den allmänna bestämningen av begreppet verk.186 Upphovsmannens rätt till 

                                                
182 Se SOU 1956:25 s. 133 f.  
183 Se Nordell (1998) s. 82 f.  
184 Se Adamsson m.fl.: Lagarna inom immaterialrätten (2018-09-07, uppl.1, Zeteo www.wolterskluwer.se/zeteo) 
kommentaren till 4 § under rubriken ”Andra stycket”, besökt 9 november 2018.   
185 Se NJA 2005 s. 905.  
186 Se Prop. 1960:17 s. 74.  
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sitt musikaliska verk upphör exempelvis således om verket endast används av någon annan 

som inspiration för att skapa en ny och självständig melodi.187  

 

Att det tidigare verket enbart har tjänat som inspiration till det nya och självständiga verket 

innebär att utformningen av innehållet i det tidigare verket inte har övertagits. Detta är 

mycket vanligt och upphovsmän skapar ofta, såväl medvetet som omedvetet, verk influerade 

av tidigare skapelser.188 Exempel på sådana nyskapelser inom tonkonsten är fria variationer 

som har sin utgångspunkt i ett föreliggande musikaliskt tema, men som har ombildats 

harmoniskt, rytmiskt eller melodiskt.189  

6.4 Musikbearbetning eller nytt och självständigt 
musikaliskt verk? 
Så gott som alla former av skapande, såväl medvetna som omedvetna, innebär överförande av 

utföringsformer eller tankemönster från tidigare skapelser till nya.190 Det är dock inte alltid 

lätt att skilja på en musikbearbetning och ett nytt och självständigt musikaliskt verk.191 

Gränsen för huruvida en efterbildning av ett verk, som har tillkommit efter förebild av ett 

tidigare verk, utgör plagiat eller inte kan ibland vara svår att fastställa.192 

 

Av tidigare avsnitt kan dock konstateras att inspiration kan hämtas från tidigare musikaliska 

verk vid skapandet av nya, så länge att utformningen av innehållet i det tidigare verket inte 

övertas. Det rör sig då om ett nytt och självständigt verk som inte är beroende av rätten till 

det verket som upphovsmannen har låtit sig inspireras av. Om det musikaliska verkets inre 

form bibehålls rör det sig däremot om en musikbearbetning vars nyttjande är beroende av 

originalupphovsmannens tillstånd. Skillnaden är en bedömning om det musikaliska verket är 

av nyskapande slag eller ej. Fria variationer på ett musikaliskt tema utgör nya och 

självständiga verk om viss ombildning har skett harmoniskt, melodiskt eller rytmiskt. Att 

arrangera om verkets instrumentation faller dock inom bearbetningsskyddet och kräver 

originalupphovsmannens tillstånd för nyttjande.193 

                                                
187 Se Nordell (1998) s. 78.  
188 Se Olsson (2018) s. 74 f.  
189 Se SOU 1956:25 s. 136.  
190 Se Nordell (1991) s. 369 f. 
191 Se Adamsson m.fl.: Lagarna inom immaterialrätten (2018-09-07, uppl.1, Zeteo www.wolterskluwer.se/zeteo) 
kommentaren till 4 § under rubriken ”Andra stycket”, besökt 10 december 2018. 
192 Se Olsson (2018) s. 95 ff.   
193 Jfr avsnitt 6.1- 6.3.  



 41 

6.5 Inskränkningar i ensamrätten  

6.5.1 Allmänt  
De allmänna bestämmelserna om inskränkningar i upphovsmannens ensamrätt regleras 2 kap. 

upphovsrättslagen. På den europeiska nivån återfinns inskränkningarna i art. 5.2, art. 5.3 och 

art. 5.5 i Infosoc-direktivet. Inskränkningarna har förhandlats fram av medlemsstaterna och 

utgör en kompromisslösning. Inskränkningarna, både de tvingande och valbara, anges i en 

lång lista och de nationella lagstiftarna kan fritt välja från de valbara inskränkningarna. För 

den svenska rättens del innebär det inga större ändringar av de svenska inskränkningsreglerna 

i sak, då i princip alla gällande inskränkningar finns med bland de fakultativa 

bestämmelserna.194 Exempel på inskränkningar är reglerna som möjliggör fria utnyttjanden.  

Bland dessa finns exempelvis citaträtten som regleras i 2 kap. 22 § upphovsrättslagen och art. 

5.3 d i Infosoc-direktivet.195 Art. 5.5 i Infosoc-direktivet ger uttryck för den s.k. 

trestegsregeln. Den innebär att inskränkningar endast får tillämpas i särskilda fall, som inte 

strider mot det normala nyttjandet av verket och inte på ett oskäligt sätt inkräktar på 

rättighetsinnehavarnas legitima intressen. Inskränkningen ska vara preciserad och tydligt 

avgränsad och det normala nyttjandet ska inte konkurrera med upphovsmannens rätt att 

exploatera sitt verk. Teknikutvecklingens sätt att exploatera verket ska beaktas och en 

avvägning ska göras om ensamrätten kan motiveras av ett starkare allmänt intresse. Dessa 

principer ska beaktas vid lagstiftningen och vid domstolsprövningen av inskränkningar i 

upphovsrätten.196 

6.5.2 Är citaträtten tillämplig på musikaliska verk och 
sampling? 
Enligt 2 kap. 22 § upphovsrättslagen får var och en citera ur offentliggjorda verk i 

överensstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet. I vilken 

utsträckning ett citerat verk får återges avgörs av syftet. Vid konstnärlig kritik kan det 

exempelvis vara nödvändigt att återge ganska stora partier av verket. Däremot gäller 

citaträtten inte om det sker i ett självständigt arbete utan att fylla någon funktion i det, 

exempelvis om syftet enbart är att vidarebefordra en del av verket som underhållningsvärde 

                                                
194 Se Levin (2017) s. 192 f.  
195 Ibid. s. 192 f och art 5.3 d i Infosoc-direktivet.  
196 Se NJA 2016 s. 212 p. 11-13 och Prop. 2004/05:110 s. 83 f.  
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för mottagaren.197 Citatet måste vara ett hjälpmedel för framställningen.198 I lagförslaget av 

Auktorrättskommittén till upphovsrättslagen angav kommittén att musikaliska verk kan 

citeras i skriftlig framställning, såsom notskrift. Enligt kommittén borde även återgivning av 

musikaliska verk kunna citeras, antingen såsom direkt citat eller om det lånade verket utgör 

ett tema på vilket ett variationsverk byggs.199 Återgivningen får ske oavsett med vilken metod 

den sker, varav ljudupptagningar omfattas. Enligt kommittén är det utan självständig 

betydelse hur mycket av den egna framställningen som utgörs av citerade partier. Citaträtten 

behöver inte nödvändigtvis ha överträtts om framställningen övervägande skulle bestå av 

citat.200   

 

Att citatet ska ske i överensstämmelse med god sed innebär enligt doktrinen att partier i 

andras verk får återges i ett självständigt arbete som hjälpmedel för att belysa, kritisera eller 

understryka det egna ställningstagandet. Det har dock inte ansetts tillåtet att ta de bästa 

delarna i syfte att vidarebefordra dessa eller göra sitt eget arbete mer läsvärt.201 Sampling har 

i den svenska doktrinen inte ansetts utgöra upphovsrättsliga citat med motiveringen att syftet 

med citat inte är att det citerade ska användas för att skapa ett annat verk.202  

 

Det kan således konstateras att citaträtten är tillämplig på delar av musikaliska verk förutsatt 

att återgivningen sker i överensstämmelse med god sed och inte enbart syftar till att 

vidarebefordra delen som underhållning. Enligt doktrinen omfattas sampling, som innebär en 

exemplarframställning av en del av ett verk, inte av citaträtten då syftet inte är att citatet ska 

användas för att skapa ett annat verk. Det kan dock ifrågasättas vad gäller sampling, där ett 

citat mycket väl kan tänkas användas i ett musikaliskt verk för att kritisera och belysa en viss 

samhällsfråga, inte minst inom Hip-hopen.  

6.5.3 Utblick 
I den danska rätten skyddas musikaliska verk av 1 § ophavsretsloven.203 Det är inte enbart 

ton- och ackordföljder som skyddas, utan även trumrytmer och sammansatta ljud från 

omgivningen och naturen. Enligt den danska doktrinen omfattas däremot inte enklare ackord, 

                                                
197 Se SOU 1956:25 s. 199 f.  
198 Se NJA 1996 s. 712.  
199 Se SOU 1956:25 s. 201 f. 
200 Ibid. s. 200.  
201 Se Olsson (2018) s. 208.  
202 Ibid. s. 209. 
203 Se 1 kap. 1 § ophavsretsloven.  
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toner eller ljud av det upphovsrättsliga skyddet. Enligt doktrinen är sampling av dem därför 

tillåtet. Således får man exempelvis ta en trombonton framförd av Miles Davis, lägga ut det 

på ett midiklaviatur och spela med hans sound. Enligt den danska doktrinen torde det också 

vara tillåtet att använda skyddade tonföljder och inarbeta dem i sina egna verk med hänsyn 

till reglerna om citaträtten, som regleras i 22 § ophavsretsloven.204 För att den citerade 

samplingen ska vara lovlig bör man enligt doktrinen inte bearbeta samplingen alltför 

mycket.205 I 11 § 2 stycket ophavsretsloven stadgas nämligen ett ändringsförbud. Samplingen 

måste även användas i begränsad utsträckning och det måste röra sig om ett igenkännbart 

tema för att samplingen ska omfattas av citaträtten enligt doktrinen. Att citera mer omfattande 

delar av musik för att exempelvis skapa en dramatisk stämning i TV-utsändningar utgör inte 

ett lovligt citat.206 Enligt den danska doktrinen är det dock oklart hur mycket eller lite man får 

sampla innan det rör sig om ett intrång i fonogramproducentens ensamrätt till sina 

ljudupptagningar enligt 66 § ophavsretsloven.207 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
204 Se Schovsbo, Rosenmeier och Petersen (2018) s. 97 och 22 § ophavsretsloven.  
205 Ibid. s. 97.  
206 Ibid. s. 205 och 11 § ophavsretsloven.  
207 Ibid. s. 205 och 66 § ophavsretsloven.  
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7 Gränsen mellan inspiration och 
plagiat  

7.1 Allmänt  
Upphovsrätten ger inget prioritetsskydd utan ett intrång förutsätter alltid att intrångsgöraren 

har haft kännedom om det ursprungliga verket på ett eller annat sätt och närgånget utnyttjat 

det.208 Om det rör sig om andra utförandeformer än originalet och om igenkänningsgraden är 

svag hamnar man utanför skyddsomfånget. Om det är stor likhet eller överensstämmelse 

mellan verkens konkreta form uppstår istället frågan om hur stor likheten kan vara innan det 

blir fråga om intrång. När delar av verk nyttjas och annat är utfört självständigt blir frågan 

hur mycket av nyttjandet som krävs för att det ska vara fråga om intrång. Intrång föreligger 

om delen representerar verket eller i sig utgör ett verk.209 Det kan dock ibland vara svårt att 

avgöra huruvida ett verk är en efterbildning av ett annat verk eller ett resultat av ett 

oberoende dubbelskapande. Fråga om plagiat föreligger eller ej uppstår ofta i sådana 

situationer, där bevisläget ofta ligger till grund för avgörandet i målet.210 

7.2 Likhetsbedömningen  
1 kap. 4 § upphovsrättslagen tar sikte på gränsen mellan skapande där inspiration har hämtats 

från ett redan existerande verk men ändå har ett sådant avstånd från verket att dess inre form 

inte kan anses återgivet, och bearbetningar som faller inom ensamrätten.211 Vid avgörande 

om ensamrättens omfattning blir konsten att dra gränsen mellan vad som är möjligt att nyttja 

utan att det blir fråga om intrång och sådana bearbetningar eller efterbildningar som omfattas 

av skyddet.212 Den inre formen torde enligt Nordell ligga mellan den yttre formen och ett 

verks abstrakta idé. Det har dock hävdats att begreppen inre form och yttre form är 

förlegade.213  

 

                                                
208 Se Levin (2017) s. 176.  
209 Ibid. s. 179 f.  
210 Se Olsson (2018) s. 76 f.  
211 Se Olin, Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 4 §, Lexino 2017-12-30, besökt 
27 november 2018.  
212 Se Levin (2017) s. 174 f.   
213 Se Nordell (1991) s. 372 f. 
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Vid ett påstått immaterialrättsligt intrång blir det avgörande i praktiken en sakkunnig och 

konkret bedömning i det enskilda fallet om hur lika man uppfattar det tidigare verket och den 

påstådda efterbildningen. Om verken, trots eventuella skillnader, ger samma estetiska 

upplevelse är det antagligen fråga om samma verk. Juridiskt handlar detta om att avgränsa 

verkets skyddsomfång så att upphovsrätten blir effektiv utan att den hindrar kravet på 

uttrycksmedel.214   

7.3 Musikaliska verks skyddsomfång  
Det musikaliska verkets skyddsomfång är direkt avhängigt av originaliteten och bestämmer 

gränsen för vad som är tillåtet.215 Graden av originalitet är således en avgörande faktor för att 

bestämma verkets skyddsomfång. Ju mer originellt ett verk är, desto större är dess 

skyddsomfång.216 På musikområdet får detta effekter då skilda musikformer är uppbyggda 

enligt olika regler om hur de ska låta och utformas. Om variationsmöjligheterna är mindre 

blir valfriheten mer begränsad. Om skapandeformerna är bestämda blir skyddsomfånget snävt 

då originalitetskravet blir lägre.217 Ett vidsträckt verksbegrepp skapar inga problem i sig utan 

problem uppstår först när någon utnyttjar ett verk utan lov. Vid använd konst vägs den 

upphovsrättsliga hänsynen mot intresset av en effektiv konkurrens. Detta gäller särskilt inom 

brukskonstens område, där lösningen är ett upphovsrättsligt erkännande men med ett snävt 

skyddsomfång som endast omfattar närgångna efterbildningar. Enligt Levin torde en sådan 

norm även passa för populärmusiken.218 

7.4 Intrångsbedömningen i praxis  

7.4.1 Drängarna   
Gränsen mellan inspiration och plagiat i förhållande till musikaliska verk på populärmusikens 

område har prövats av HD har i Drängarna-fallet (NJA 2002 s. 178). I målet var frågan om 

en melodi, som utgjort ett avgränsat och upprepat inslag i en komposition, var skyddad av 

upphovsrättslagen samt om intrång ansågs föreligga genom en senare tillkommen melodi på 

samma område. Målet rörde två melodier, varav den tidigare melodin utgjorde en del av 

Landslagets verk ”Tala om vart Du skall resa” och den senare melodin en del av Drängarnas 

                                                
214 Se Levin (2017) s. 174 f.  
215 Jfr Nordell (1998) s. 80.  
216 Se Maunsbach och Wennersten (2018) s. 66 samt jfr NJA 1994 s. 74.  
217 Se Nordell (1998) s. 80.  
218 Se Levin (2017) s. 84 ff.  
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verk ”Om du vill bli min fru”.  Båda melodierna i de musikaliska verken var framförda på 

fiol och bestod av åtta takter och 42 toner.219 

 

HD:s intrångsbedömning i målet kan sägas bestå av följande tre steg: 

Steg 1 Originalitetsbedömning av den ursprungliga melodin.  

Steg 2 Likhetsbedömning av melodierna.  

Steg 3 Förekomsten av ett oberoende dubbelskapande.220 

 

HD började med att pröva om melodin i ”Tala om vart du skall resa” uppnådde kravet för 

verkshöjd och upphovsrättsligt skydd. HD konstaterade att avgörande är en 

helhetsbedömning av melodin i den form den kan uppfattas av lyssnaren. Även fast melodin 

byggde på konventionella element och hade enkel form framstod den enligt HD vid 

helhetsbedömningen som instrumentell och melodiskt avgränsad från övriga inslag i 

kompositionen och tillräckligt egenartad för att den ska framstå som ett självständigt verk. 

Melodin åtnjöt därför upphovsrättsligt skydd.221 

 

Enligt HD skulle även melodiernas likhet avgöras på grundval av en helhetsbedömning. HD 

konstaterade att båda melodierna utgjorde ett avgränsande och upprepande inslag i låtarna 

och att båda melodierna framfördes på fiol. Enligt HD hade melodierna något olika karaktär 

med hänsyn till deras något skilda harmonik och olika tempon samt olika avslutningsfraser, 

men enligt HD var likheterna dock så påfallande att det ansågs vara fråga om samma verk. 

Intrång ansågs därför objektivt sett föreligga.222  

 

Slutligen prövade HD i målet om den senare melodin var ett resultat av ett oberoende 

dubbelskapande. I målet hade anförts att den senare melodin hade influerats av en svensk 

folkmelodi, Oxdansen, och att melodin var ett resultat av ett självständigt skapande. Enligt 

HD måste höga krav ställas på den bevisning som ska styrka ett oberoende dubbelskapande 

vid en sådan påfallande likhet mellan melodierna. Enligt HD var det inte sannolikt att den 

senare melodin skapats oberoende av den tidigare melodin, bl.a. mot bakgrund av den 

                                                
219 Se NJA 2002 s. 178.  
220 Jfr NJA 2002 s. 178.  
221 Se NJA 2002 s. 178.  
222 Ibid.   
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tidigare melodins genomslag på marknaden, varav det var fråga om en efterbildning och en 

kränkning av upphovsrätten.223 

7.4.2 Utblick 
HD:s dom i Drängarna-fallet (NJA 2002 s. 178) har kritiserats i den norska doktrinen för att 

gå för långt och för att ge ett alltför vidsträckt upphovsrättsligt skydd för musikaliska verk. 

Kritiken rör inte frågan om likhet utan handlar om att melodin i fallet inte bör anses 

tillräckligt originell för upphovsrättsligt skydd. HD:s argumentation har även kritiserats vara 

alltför formalistisk och ge intrycket av att enbart notbilden har legat till grund för 

bedömningen och inte hur musiken faktiskt låter. Tonföljden, som i fallet utgörs av en 

fallande pentatonisk mollsekvens från kvint till grundton, har hävdats vara mycket vanlig 

inom musikgenren. I den norska doktrinen har det således framförts att melodin i Drängarna-

fallet inte utgör annat än fria variationer över standardfraser som inte omfattas av det 

upphovsrättsliga skyddet.224 

7.4.3 Svenska syndabockar   
Sedan Drängarna-fallet från år 2002 har HD inte meddelat någon nyare praxis rörande 

gränsen i förhållande till musikaliska verk. HD har dock behandlat gränsen mellan en 

bearbetning och ett nytt och självständigt verk i fallet Svenska syndabockar (NJA 2017 s. 75).  

 

I målet hade ett fotografi föreställande den man som frikänts av hovrätten för mordet på Olof 

Palme används som förlaga till en oljemålning ”Svenska syndabockar”. Målningen 

föreställde mannen framställd utifrån fotografiet i ett öde landskap tillsammans med en bock i 

bakgrunden med ett blågult band kring hornen. Målningen hade ställts ut på Moderna 

Museet, affischer av målningen hade sålts och målningen hade figurerat på konstnärens 

hemsida. Konstnären hade inte erhållit fotografens tillstånd att använda fotografiet som 

förlaga varav tvist om huruvida intrång förelåg eller ej uppkom.225 

 

I målet konstaterade HD att det karakteristiska för en bearbetning enligt motiven är att 

originalverkets individualitet lämnas oförändrad och att de väsentliga dragen i originalverket 

behålls och endast framställs i en ny gestalt. Enligt HD måste det som har åstadkommits vara 

                                                
223 Se NJA 2002 s. 178.  
224 Se Torvund (2013) s. 63 f.  
225 Se NJA 2017 s. 75 p. 1.  
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så pass originellt och självständigt att ett nytt verk har skapats.226 Vidare anförde HD att det 

bara rör sig om en bearbetning om den konstnärliga individualitet som bär upp det äldre 

verket framträder som dominerande i det nya verket.227 

 

Ett nytt och självständigt verk föreligger enligt HD om det nya verket får sin prägel av 

utförarens egen individualitet och har verkshöjd. Enligt HD blir utslagsgivande om verket, 

som har används som förlaga eller förebild, har omvandlats i sådan utsträckning att ett nytt 

och självständigt verk har skapats.228 

 

I fråga om det nya arbetet uppnår verkshöjd, konstaterade HD att avgörande är hur det är 

ägnat att uppfattas av dem som tar del av det. Till grund för avgörandet är en 

helhetsbedömning med utgångspunkt i den subjektiva uppfattning som kan antas delad av 

flertalet. Betydelse vid bedömningen är enligt HD om det nya verket kan anses ha en annan 

mening än verket som har används som förebild. Enligt HD är det inte nödvändigt att det nya 

verket hänför sig till det tidigare verket, utan det kan ge uttryck för en mening som är 

främmande det tidigare verket på annat sätt. Vidare anfördes att ju starkare originalverket är 

desto svårare kan det vara att åstadkomma ett nytt verk, när originalverket används som 

förebild.229 

 

I målet konstaterade HD rörande gränsen mellan en nyskapelse och en bearbetning att olika 

hänsyn kan göra sig gällande för olika typer av konstnärliga och litterära tekniker och 

uttrycksformer. Enligt HD blir det i praktiken en fråga om en bedömning i det enskilda fallet 

utifrån det konstnärliga eller litterära intryck som respektive arbete ger. Vidare anförde HD 

att bedömningen ska ske med beaktande av upphovsrättens grundläggande syfte, vilket är att 

ge förutsättningar för en skapande verksamhet.230 

 

Rörande bedömningen i det aktuella fallet ansågs målningen enligt HD ligga på gränsen för 

en bearbetning av fotografiet till en annan form. Skillnaderna som fanns berodde enligt HD 

mycket på den teknik som hade används, vilket i fallet var själva utförandet som oljemålning. 

Vid en helhetsbedömning konstaterades att tavlan saknade fotografiets skarpa iakttagelse av 

                                                
226 Se NJA 2017 s. 75 p. 11.  
227 Ibid. p. 12. 
228 Ibid. p. 12.  
229 Ibid. p. 14.  
230 Ibid. p. 15.  
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mannen, som enligt HD förvisso utgjorde ett centralt motiv, men att tavlans komposition blev 

det dominerande och tog över.231 

 

Målningen bedömdes således ge en helt annan mening än fotografiet, med hänsyn till det 

karga landskapet, de dova färgerna och framförallt med hänsyn till den symboliska 

syndabocken samt i viss mån även de konstnärliga ändringarna som hade gjorts på mannen i 

bilden. Enligt HD framträdde kritik i målningen av ett massmedialt behov av syndabockar 

istället för ett starkt fotografiskt personporträtt. Mannen som fenomen och inte som person 

tillsammans med bocken blev enligt HD ett budskap som handlade om en kommentar över 

samhället. Därmed konstaterades att det rörde sig om en sådan omvandling av det 

fotografiska verket att ett nytt och självständigt verk hade åstadkommits. Det bedömandes 

således inte föreligga intrång i upphovsrätten.232 Det kan konstateras att HD vid bedömningen 

om verkets originalitet utgick ifrån oljemålningen i sin helhet.233 

7.4.4 Verkets mening som bedömningsfaktor  
Mot bakgrund av HD:s avgöranden kan man se på en upphovsrättslig intrångssituation utifrån 

två grundperspektiv. Det ena ger exempel på mer dynamiska bedömningar och det andra 

utgår ifrån mer traditionella och statiska överväganden. Exempel på det senare är Drängarna-

fallet då intrång ansågs föreligga, trots skillnad i tempo och sammanhang, när takterna från 

kärandes melodi hade införlivats i svarandens. På liknande sätt argumenterade tingsrätten i 

Syndabocksfallet när den kom fram till att det förelåg en exemplarframställning av 

porträttfotot när det återkom i oljemålningen. I Syndabocksfallet valde HD dock istället att 

introducera begreppet verkets mening som avgörande vid bedömningen om det rörde sig om 

intrång eller ett nytt och självständigt verk.234 
 

”14. Avgörande för frågan, om det nya arbetet uppnår egen verkshöjd, är hur det är ägnat att uppfattas av dem 

som tar del av det. En helhetsbedömning ska alltså göras med utgångspunkt i den subjektiva uppfattning som 

kan antas delad av flertalet. Vid bedömningen har det – liksom i fråga om travestier – betydelse om det nya 

verket kan anses ha en annan mening [min kursivering] än det verk som har använts som förebild. Det är inte 

nödvändigt att det nya hänför sig – som en travesti – till det första verket utan kan på annat sätt ge uttryck för en 

                                                
231 Se NJA 2017 s. 75 p. 16-17.  
232 Ibid. p. 16-19.  
233 Se Malovic (2018) s. 604.  
234 Se Nordell (2017) s. 307.  
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mening som är främmande för det verket. Ju starkare originalverket är, desto svårare kan det vara att 

åstadkomma ett nytt verk med det som förebild.”235 

 
Enligt Nordell ger HD:s användning av begreppet mening upphov till följdfrågor om hur 

verkets mening förhåller sig mellan verkets uttryck och idé och hur det förhåller sig till läran 

om verkets inre och yttre form.236 Förhållandet mellan verkets uttryck och idé har riktats stor 

uppmärksamhet internationellt, då upphovsrätten inte skyddar verkets idé vilket bl.a. stadgas i 

art. 9.2 TRIPS-avtalet. Läran om verkets yttre och inre form är i de nordiska länderna hämtat 

från den tyska rättsvetenskapsmannen Kohler, som anförde att den bakomliggande abstrakta 

idén endast omfattas i den form den kommer till uttryck genom upphovsmannens skapande. 

Vid bearbetning av ett verk till en annan verkskategori förelåg enligt Kohler samma verk om 

verksinnehållets gemensamma nämnare i de skilda uttrycken, i det senare uttrycket stod 

oförändrat.237 I Syndabocksfallet utgick dock HD inte alls ifrån förhållandet mellan uttryck 

eller idé eller dess inre eller yttre form, utan använde verkets mening som verksavgränsande 

kvalifikationsgrund för att avgöra om verket hade tillkommit i fri anslutning. Enligt Nordell 

hade ett klargörande om vad som avses med verkets mening uppskattats.238 

 

Av detta kan konstateras att HD introducerat en bedömningsfaktor som öppnar upp för en 

mer tillåtande bedömning när tidigare verk används som förlagor i nya verk. I förhållande till 

musikaliska verk skulle detta kunna innebära att det avgörande är, när en artist eller musiker 

har inspirerats och använt ett tidigare musikaliskt verk som förlaga, om det nyskapade 

musikaliska verket i sin helhet bedöms ge en annan mening än förlagan. Detta kan innebära 

att ganska lika återgivningar av delar av musikaliska verk skapade med en annan teknik kan 

användas i nya verk, om det nya musikaliska verket i sin helhet bedöms ge en annan mening 

än det ursprungliga verket.  

7.4.5 Pelham and Others  
Frågan om i vilken utsträckning den europeiska upphovsrätten tillåter sampling behandlas 

just nu av EU-domstolen i målet Pelham and Others (mål C-476/17). Det är den tyska högsta 

domstolen BGH som har begärt ett förhandsavgörande av EU-domstolen. Målet har än så 

                                                
235 NJA 2017 s. 75 p. 14.  
236 Se Nordell (2017) s. 307. 
237 Ibid. s. 308. 
238 Ibid. s. 310.  
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länge inte avgjorts men generaladvokat Szpunars förslag till avgörande har meddelats.239 

Målet vid den nationella domstolen handlar om en sampling av en två sekunders rytmisk 

sekvens i låten Metall auf Metall som på ett igenkännbart sätt med minimala ändringar har 

loopats i låten Nur mir. Frågor om ett sådant förfarande innebär upphovsrättsintrång i 

fonogramproducentens ensamrätt har således uppstått.240 

 

Den första tolkningsfrågan som BGH har ställt är huruvida sampling av en del av ett 

fonogram utan tillstånd innebär ett intrång i fonogramproducentens ensamrätt enligt art. 2 c i 

Infosoc-direktivet.241 Enligt generaladvokatens mening kan Infopaq-målets 

bedömningsprinciper rörande delar av verk inte tillämpas på fonogram, då fonogram inte är 

en intellektuell skapelse. Till skillnad från ett verk finns inget krav på originalitet då 

fonogrammet skyddas som en odelbar helhet, inte på grund av dess kreativitet utan snarare på 

grund av dess finansiella investering. Så fort ljudet spelas in utgör det ett fonogram som 

omfattas av upphovsrätten och de närstående rättigheterna. Att reproducera en sådan 

inspelning omfattas därför enligt generaladvokaten av fonogramproducentens ensamrätt.242 

Det faktum att fonogramproducentens rätt avser att skydda hans eller hennes finansiella 

investeringar utesluter inte enligt generaladvokaten att rätten omfattar sampling.243 Vidare 

existerar rättigheten till fonogrammet enligt generaladvokaten oberoende av skyddet av det 

arbete som eventuellt finns nedlagt i fonogrammet.244 Enligt generaladvokaten innebär 

således sampling av en del av ett fonogram utan tillstånd ett intrång i fonogramproducentens 

ensamrätt enligt art. 2 c i Infosoc-direktivet.245  

 

BGH har även ställt frågan huruvida medlemsstaterna får anta en undantagsbestämmelse som 

begränsar skyddet för fonogramproducentens ensamrätt och som gör det möjligt att använda 

och reproducera fonogrammet i ett nytt och självständigt skapat verk. Den tyska 

upphovsrättsliga lagstiftningen har exempelvis ett lagstadgat undantag som anger att ett 

självständigt verk som har skapats genom fritt nyttjande av ett verk av en annan person får 

reproduceras och spridas utan upphovsmannens godkännande (24 § Urhg).246 Enligt 

                                                
239 Se Court of Justice of the European Union: PRESS RELEASE No 193/18, 12 December 2018, Opinion of 
the Advocate General in the case C-476/17 Pelham and Others (elektronisk källa) besökt 14 december 2018.  
240 Ibid.   
241 Se GA Szpunar i mål C-476/17 Pelham and Others, ECLI:EU:C:2018:1002, p. 19.   
242 Ibid. p. 30.  
243 Ibid. p. 33.  
244 Ibid. p. 36.  
245 Ibid. p. 40.  
246 Ibid. p. 50.  
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generaladvokaten utgör Infosoc-direktivet hinder för en sådan bestämmelse i den utsträckning 

bestämmelsen överskrider omfattningen av de exklusiva rättigheternas undantag och 

begränsningar enligt direktivet. Att medlemsstaterna får föreskriva undantag från 

fonogramproducentens ensamrätt får enligt generaladvokaten inte tolkas på så sätt att 

tillämpningsområdet för de befintliga undantagen utvidgas med motiveringen att de inte 

påverkar det normala nyttjandet eller rättighetsinnehavarnas legitima intressen.247   

 

I målet har BGH även ställt frågan om citaträtten som avses i art. 5.3 i Infosoc-direktivet är 

tillämplig om det inte är uppenbart att en annan persons arbete eller ämne används.248 Enligt 

generaladvokaten kan citaträtten inte användas för sampling då sampling inte uppfyller 

villkoren för ett citats lagenlighet. För att ett citat ska vara lagenligt krävs enligt 

generaladvokaten en form av dialog med det citerade verket, ett exakt återgivande samt en 

indikation på källan.249 Vid sampling används delar av andra fonogram som råmaterial som 

sedan omarbetas och integreras som en del av det nya verket. Med en sådan uppenbar avsikt 

kan citaträtten enligt generaladvokaten inte anses vara tillämpligt på sampling.250    

 

Generaladvokaten har även anfört att Infopaq-målet inte ska tolkas som något minimikrav på 

ett visst antal element för skydd utan på så sätt att sammanförandet av elementen kan åtnjuta 

originalitet och därmed utgöra en intellektuell skapelse. Ett minimikrav skulle enligt 

generaladvokaten leda till skillnader i nationell rättspraxis och undergräva det huvudsakliga 

syftet med Infosoc-direktivet att harmonisera upphovsrätten i medlemsstaterna.251 

 

Pelham and Others är således ett viktigt avgörande för att förstå innebörden av Infopaq-målet 

i en musikalisk kontext. Utgången av målet förväntas bl.a. att ytterligare klargöra vad 

begreppet delvist mångfaldigande innebär enligt Infosoc-direktivet. Huruvida citaträtten är 

tillämplig är även en särskilt viktig fråga inom musiken då nyttjandet av sampling och 

                                                
247 Se GA Szpunar i mål C-476/17 Pelham and Others, ECLI:EU:C:2018:1002, p. 57-59.  
248 Ibid. p. 60.  
249 Ibid. p. 64-68.  
250 Ibid. p. 67 och 69.  
251 Ibid. p. 29 och 32.  
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remixer utan tillstånd är kontroversiell.252 Om EU-domstolen går på generaladvokatens linje 

återstår dock att se då generaladvokatens bedömning inte är bindande för EU-domstolen.253 

 

 

 

 

 

                                                
252 Se Rosati, Eleonora: “BREAKING: AG Szpunar advises CJEU to rule that unlicensed sampling MAY be a 
copyright infringement and German free use may be contrary to EU law”, IP-kat (elektronisk källa) publicerad 
12 december 2018, besökt 14 december 2018. 
253 Se Court of Justice of the European Union: PRESS RELEASE No 193/18, 12 December 2018, Opinion of 
the Advocate General in the case C-476/17 Pelham and Others (elektronisk källa) besökt 14 december 2018. 
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8 Digitaliseringens påfrestningar på 
musikaliska verk  

8.1 Balanseringen av intressen 

8.1.1 Allmänt  
Den immaterialrättsliga lagstiftningen syftar till att främja innovation och kreativitet med 

motiveringen att om ett immaterialrättsligt skydd för egendom saknas, minskar incitament till 

nyskapande och innovation. Ensamrätten kan ses som ett investeringsskydd för 

upphovsmannen att bygga upp sin verksamhet.254 Digitaliseringen har dock medfört helt nya 

skapandeformer och distributionssätt. Konsumenterna av musikaliska verk kan med hjälp av 

den nya tekniken själva agera producent och distributör och skyddat material kan med 

enkelhet spridas på internet.255 Svårigheten att beskriva en technomelodi eller en 

samplingsteknik i notskrift och möjligheten att förmedla musik i form av upptagningar har 

lett till att återgivandet av musiken i notskrift sker i allt mindre omfattning.256 Olika åsikter 

om hur vidsträckt det upphovsrättsliga skyddet ska vara och hur rättigheterna ska balanseras 

mot intressen som talar för en fri rörlighet för varor och tjänster har således uppstått. Kritik 

mot den moderna immaterialrätten är att ensamrätten numera är alltför extensiv efter 

påtryckningar från starka intressegrupper.257 

8.1.2 Debatten  
Kritiken mot att den moderna upphovsrätten ger ett alltför extensivt skydd har av vissa 

dragits till sin spets och dessa menar att upphovsrätt över huvud taget inte är bra för musik. I 

artikeln Is copyright good for music? presenterar Rahmatian argument som går ut på att det 

faktum att upphovsrätten skyddar musikaliska verk inte nödvändigtvis innebär att det gynnar 

musiken. Rahmatian menar på att musikens kvalité blir lidande om orsaken till skapandet av 

musik är upphovsrätten och produktionen av affärstillgångar som genererar inkomst. 

Rahmatian menar även att ett alltför extensivt upphovsrättsligt skydd med få tillåtna undantag 

                                                
254 Se Bernitz (2013) s. 7 ff.  
255 Se Lucchi (2006) s. 1 ff.  
256 Se Nordell (1998) s. 75.  
257 Se Bernitz (2013) s. 10.  
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begränsar tillgången av musik och kreativiteten vid skapandet samt att exploatering av musik 

inte är nödvändigt för skapandet av musik.258 

 

Rahmatian presenterar också argument om att lagstiftningen inte i tillräcklig stor utsträckning 

tar hänsyn till den sociala och mänskliga verkligheten och att ett alltför extensivt skydd i 

själva verket på sikt kan förstöra det upphovsrättsliga systemet. Detta framförallt med hänsyn 

till att den unga generationen har växt upp i en digital miljö där musik och annat material 

delas dagligen utan upphovsmännens tillstånd. Rahmatian har svårt att se hur den unga 

generationen kommer att acceptera upphovsrätten när de flesta musikaliska verk som 

generationen laddar ner och delar utgör upphovsrättsintrång. Enligt Rahmatian är 

upphovsrätten ett instrument som i bästa fall följer musikens existens snarare än att diktera 

dess existens.259 

 

Det finns också argument som bygger på att en alltför vidsträckt och öppen möjlighet till 

konstnärlig frihet och utveckling såsom exempelvis sampling kan skada konkurrensen på 

marknaden. Vissa hävdar att sampling inte är originellt och har beskrivits som stöld. Enligt 

Duhanic är frågan vi måste ställa oss vad kravet på originalitet egentligen innebär. Har vi nått 

gränsen för ett originellt musikaliskt verk genom jazz, blues eller klassisk musik? Med detta 

menar Duhanic att vi glömmer bort att ett bredare synsätt medför att originaliteten och 

kreativitetens gränser sträcker sig längre då nya former av skapande kan växa och 

blomstra.260 Dessutom menar Duhanic att det kan ifrågasättas om en lyssnare över huvud 

taget kan identifiera sådana subtila element som sampling utgör i en låt. Sampling utgör en 

stor och viktig del av dagens moderna musik och enligt Duhanic kan kravet på 

fonogramproducentens tillstånd varje gång vid små extrakt av ett tidigare fonogram innebära 

slutet på produktion, särskilt för nyetablerade artister utan finansiella medel och ekonomisk 

möjlighet att licensiera samplingsrättigheterna. Således riskerar ett alltför restriktivt skydd att 

drabba de nyetablerade artister och musiker som experimenterar med ljud och nya 

konstformer såsom sampling. Enligt Duhanic är det bara när vi är fria som vi kan 

experimentera med nya konstformer och kreativiteten kan flöda.261  

                                                
258 Se Rahmatian (2010) s. 869 f.  
259 Ibid. s. 871 ff. 
260 Se Duhanic (2016) s. 939.  
261 Ibid. s. 935 ff.  
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8.1.3 Rättighetsavvägningen  
Enligt EU-stadgan art. 17.2 ska immateriell egendom skyddas. Samtidigt ska de konstnärliga 

friheterna vara fria från hinder enligt art. 13. EU-domstolen har i Infopaq-målet beträffande 

verkets skyddsomfång anfört att det följer av skälen 9-11 i Infosoc-direktivet att det 

huvudsakliga syftet med direktivet är att inrätta en hög skyddsnivå för upphovsmän, som gör 

det möjligt för dem att få en skälig ersättning för utnyttjande och mångfaldigande av sina 

verk, så att de på så sätt ska kunna fortsätta med sin konstnärliga och skapande 

verksamhet.262 Enligt skälen i Infosoc-direktivet måste en hög skyddsnivå vara utgångspunkt 

för harmoniseringen av upphovsrätten och de närstående rättigheterna eftersom rättigheterna 

har en avgörande betydelse för det intellektuella skapandet. Enligt skälen måste även 

upphovsmännen och de utövande konstnärerna få en skälig ersättning för utnyttjandet av sina 

verk för att de ska kunna fortsätta med sitt skapande och konstnärliga verksamhet.263 Vidare 

anförde EU-domstolen att de handlingar som omfattas av mångfaldiganderätten ska ges en 

vid definition vilket följer av skäl 21 i Infosoc-direktivet.264 
 

Den sista frågan som BGH har hänskjutit till EU-domstolen i Pelham and Others att besvara 

innebär på vilket sätt de grundläggande rättigheterna och de konstnärliga friheterna ska vägas 

in vid bedömningen av skyddsomfånget av fonogramproducentens exklusiva rättigheter.265 

EU-domstolen måste således ta ställning till vilken roll rättigheterna enligt EU-stadgan om de 

grundläggande rättigheterna spelar vad gäller relationen mellan det immaterialrättsliga 

skyddet och de konstnärliga friheterna i förhållande till sampling av musikaliska verk.266 

Enligt generaladvokaten kan upphovsrätten och de närstående rättigheterna skapa ett 

monopol över intellektuell och konstnärlig egendom, vilket sannolikt kan begränsa vissa 

grundläggande rättigheter som konst- och yttrandefriheten. Det är därför nödvändigt att dessa 

rättigheter balanseras.267 Å ena sidan ger EU-rätten fonogramproducenter en exklusiv rätt och 

ett investeringsskydd då de ses som en hjälpande drivkraft i skapandet och spridningen av 

verk. Å andra sidan är producenter ofta involverade i skapandeprocessen av verket som är 

fixerat i fonogrammet vilket gör att en producent samtidigt är artist. Då båda dessa roller kan 

                                                
262 Se mål C-5/08 Infopaq p. 40.  
263 Se skäl 9-11 i Infosoc-direktivet.  
264 Se mål C-5/08 Infopaq p. 40 och skäl 21 i Infosoc-direktivet.   
265 Se GA Szpunar i mål C-476/17 Pelham and Others, ECLI:EU:C:2018:1002, p. 80-82.  
266 Se Se Rosati, Eleonora: “BREAKING: AG Szpunar advises CJEU to rule that unlicensed sampling MAY be 
a copyright infringement and German free use may be contrary to EU law”, IP-kat (elektronisk källa) publicerad 
12 december 2018, besökt 12 december 2018. 
267 Se GA Szpunar i mål C-476/17 Pelham and Others, ECLI:EU:C:2018:1002, p. 90.  
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finnas på båda sidor av en tvist måste alla dessa intressen beaktas.268 Enligt generaladvokaten 

innebär kravet på fonogramproducentens tillstånd vid sampling dock inte att de konstnärliga 

friheterna begränsas till en sådan grad att marknaden begränsas.269 Dock utesluter inte 

generaladvokaten att lagstiftarens balansering av rättigheterna kan leda till ett EU-rättsligt 

undantag för sampling i framtiden men att det inte är domstolens roll.270 

 

Av detta kan konstateras att det huvudsakliga syftet med Infosoc-direktivet är att inrätta en 

hög skyddsnivå för upphovsmän. Hur avvägningen i förhållande till musikaliska verk ser ut 

går dock inte med säkerhet säga då generaladvokatens förslag till avgörande inte är bindande.  

8.2 Musikens karaktärsförändring  
Musikens skyddsförutsättningar utgår från en traditionell syn där musiken skyddas genom 

tonsättning och där det musikaliska verket kan bli föremål för en bearbetning genom 

omarrangering av exempelvis ett orkesterverk. Med en sådan syn passar det traditionella 

synsättet om harmonik, rytmik och melodi som det musikaliska verkets beståndsdelar in. I de 

moderna musikstilarna kan harmonik, rytmik och melodi inte nödvändigtvis utskiljas som 

bärande element. I doktrin har det därmed föreslagits att bedömning om vad som är 

skyddsvärt ska fokusera på hur verket låter och uppfattas snarare än hur det har 

nedtecknats.271 

 

Idag kan sampling sägas ha tagit över många musikområden såsom orkestrering, arrangering 

och enskilda musikers insatser då den moderna musikskaparen själv med hjälp av inspelade 

ljud kan åstadkomma det sound, ljud, harmonier och rytmer som han eller hon vill. Således 

hamnar upphovsmannen som skapar elektronisk musik i ett bättre läge när det inte finns 

några berörda artisträttigheter att ta hänsyn till. Sampling kan också sägas ha bidragit till 

trenden att allt mindre delar och fragment av verk nyttjas för att skapa helt nya uttryck. Idag 

kan bearbetningar och sammanställningar av delar av verk sägas stå i centrum för skapandet. 

En följd av detta är att skyddsomfånget blir mycket snävt då fragment av verk tycks behålla 

sitt skydd även när de tas ur från sin ursprungliga verkskontext.272  

 
                                                
268 Se GA Szpunar i mål C-476/17 Pelham and Others, ECLI:EU:C:2018:1002, p. 85.  
269 Ibid. p. 96.  
270 Ibid. p. 98.  
271 Se Nordell (1998) s. 83 f.  
272 Se Nordell (1998) s. 84 f.  
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Det kan dock konstateras att upphovsrätten inte innebär ett soundskydd. En enstaka ton 

omfattas inte av det upphovsrättsliga skyddet då det inte i sig innehåller tillräckligt för att 

utgöra ett verk i lagens mening. Däremot aktualiseras skyddet för själva ljudupptagningen då 

delar av verk framförs. Enligt Nordell kan man således ifrågasätta om det uppdelade skyddet 

mellan upphovsmän och närstående rättighetsinnehavare fortfarande är adekvat idag.273 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

                                                
273 Ibid. s. 85.  
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9 Sammanfattande analys och 
slutsatser 

9.1 Under vilka förutsättningar kan hela eller delar 
av musik skyddas av upphovsrätt? 
Av ovanstående utredning följer att musik och delar av musik kan skyddas av upphovsrätt 

förutsatt att musiken uppfyller lagens krav på verk. Kravet på verk innebär i sin tur en viss 

grad av självständighet och originalitet. Det kan konstateras att verkskravet har definierats på 

olika sätt i svensk och europisk praxis och doktrin. Det svenska traditionella verkshöjdskravet 

tar sin utgångspunkt i dubbelskapandekriteriet och har definierats som en frånvaro av risk för 

dubbelprestation.274 Det harmoniserade EU-rättsliga originalitetskriteriet definieras som att 

det rör sig om ett skyddat verk när det är upphovsmannens egna intellektuella skapelse.275 

Hur dessa begrepp förhåller sig till varandra är omdiskuterat.  

 

Enligt min åsikt finns anledning att överge verkshöjdsbegreppet till förmån för det EU-

rättsliga originalitetskriteriet, då Infosoc-direktivet syftar till att harmonisera 

medlemsstaternas upphovsrättsliga skydd. Verksbegreppet får enligt min mening anses vara 

harmoniserat på EU-rättslig nivå genom Infopaq-målet.276 Jag har dessutom svårt att se hur 

dubbelskapandekriteriet ryms under de två kumulativa villkoren som anges för verk i Levola-

målet.277 Det kan dock konstateras att HD i C More Entertainment-fallet har angett att 

verkshöjdsbegreppet och originalitetskriteriet ger uttryck för samma sak och ett ganska 

måttligt krav på originalitet. Det kan givetvis kritiseras att HD endast i en mening utan 

närmare förklaring anger detta men samtidigt tycks såväl verkshöjdskravet och 

originalitetskravet ge uttryck för ett ganska lågt ställt krav på originalitet.278 Enligt min 

mening talar Infopaq-målet och Drängarna-fallet för att det inte krävs ett särskilt omfattande 

sammanförande av element för att det vara talan om ett skyddsvärt musikaliskt verk. Även 

fast Infopaq-målet inte berör musikaliska verk, torde liknande resonemang kunna appliceras 

på musikaliska verk. Det centrala är således att sammanförandet av de musikaliska elementen 

ger ett tillräckligt originellt resultat. Av Drängarna-fallet kan även konstateras att 
                                                
274 Jfr NJA 2004 s. 149 och NJA 2002 s. 178.  
275 Jfr mål C-5/08 Infopaq.  
276 Jfr mål C-5/08 Infopaq. 
277 Jfr mål C-310/17 Levola. 
278 Jfr NJA 2015 s. 1097, NJA 2002 s. 178 och mål C-5/08 Infopaq.  
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variationsmöjligheterna inom tonkonsten i alla fall teoretiskt är oändliga och att även 

konventionella och enkla musikaliska verk kan omfattas av det upphovsrättsliga skyddet.279 

Så länge det svenska verkshöjdsbegreppet ger uttryck för samma sak som det EU-rättsliga 

originalitetskriteriet och inte står i strid mot de EU-rättsliga principerna torde Drängarna-

fallet fortfarande vara vägledande för musikaliska verk på upphovsrättsområdet. Att PMÖD 

har övergett verkshöjdsbegreppet i Motorbåtsfallet talar dock för en rättsutveckling där de 

EU-rättsliga principerna ersätter verkshöjdsläran.280 

 

Av ovanstående utredning kan även konstateras att delar av musik omfattas av det 

upphovsrättsliga skyddet och ska bedömas på samma sätt som musikaliska verk i sin helhet. 

Delar av musik omfattas av skyddet förutsatt att de sammansatta elementen i delarna, som 

består av melodi, harmonik och rytmik, utgör ett tillräckligt originellt resultat. Av Infopaq-

målet kan konstateras att elementen separat inte kan utgöra en intellektuell skapelse utan att 

det är genom valet, dispositionen och kombinationen som dessa element tillsammans kan 

uppnå kravet på originalitet och skydd. Om man drar detta resonemanget till sin spets innebär 

det enligt min mening att det krävs någon form av sammanförande och substans för att delar 

av musik ska utgöra intellektuella skapelser som omfattas av skyddet.281 Baserat på det 

resonemanget bör inte sampling av enstaka element omfattas av det upphovsrättsliga skyddet, 

då ett sådant kort avsnitt inte kan anses uppnå kraven för verk.282 Av Levola-målet kan dock 

konstateras att det rör sig om ett verk om alstret har tagit sig ett sådant uttryck som gör att 

alstret kan identifieras med tillräcklig objektivitet och precision. Detta skulle kunna innebära 

att även enstaka musikaliska element kan utgöra verk om elementet kan identifieras med 

tillräcklig objektivitet och precision.283 Om så är fallet får dock sägas vara oklart. Här bör 

dock noteras att resonemangen rör det upphovsrättsliga skyddet för det andliga skapandet av 

musikaliska verk. Musik och delar av musik kan även skyddas av de närstående rättigheterna 

i inspelad form genom fonogrammet som sådant.284 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att upphovsrätten ställer ett ganska lågt krav på 

originalitet och skydd för musik och delar av musik. Att kravet är relativt lågt innebär dock 

inte att det är meningslöst och innebär inte heller nödvändigtvis att all musik omfattas. För att 
                                                
279 Jfr mål C-5/08 Infopaq och NJA 2002 s. 178.  
280 Jfr NJA 2002 s. 178 och PMT 11062-16.  
281 Jfr mål C-5/08 Infopaq.  
282 Jfr mål C-5/08 Infopaq och mål B 2160-12 2013-04-11 Stockholm.  
283 Jfr mål C-310/17 Levola.  
284 Se 5 kap. 46 § upphovsrättslagen.  
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det ska röra sig om ett musikaliskt verk krävs att elementet kan identifieras med tillräcklig 

objektivitet och precision. Det kan konstateras att skyddet förmodligen förutsätter ett visst 

sammanförande av de musikaliska elementen för att det ska röra sig om en intellektuell 

skapelse och ett upphovsrättsligt skyddat musikaliskt verk. 

9.2 Hur långtgående kan en upphovsman låta sig 
inspireras av ett befintligt musikaliskt verk vid 
skapandet av ett nytt innan det rör sig om en 
bearbetning som kräver tillstånd? 
Av ovanstående avsnitt följer att en upphovsman kan låta sig inspireras av ett befintligt 

musikaliskt verk vid skapandet av ett nytt så länge det befintliga verkets inre form inte 

återges eller övertas i det nya. I praktiken handlar det om hur lika de musikaliska verken 

uppfattas och om det bedöms röra sig om samma verk. Gränsen mellan 1 kap. 2 § och 1 kap. 

4 § upphovsrättslagen är dock inte självklar.285 Viss vägledning går att finna i förarbeten och 

praxis. Vägledande avgöranden på området är Drängarna-fallet (NJA 2002 s. 178) och 

Syndabocksfallet (NJA 2017 s. 75).  

 

Av förarbetena följer att det rör sig om ett nytt och självständigt verk om den musikaliska 

förlagan har omarbetats rytmiskt, harmoniskt eller melodiskt till en viss grad och är av 

nyskapande slag. Exempel enligt förarbetena är fria variationer som har sin utgångspunkt i ett 

föreliggande musikaliskt tema.286 Vid analys av Drängarna-fallet kan konstateras att melodier 

kan skilja något i karaktär, ha något skild harmonik, olika tempon och avslutningsfraser men 

ändå kan bedömas lika till den graden att det är fråga om samma verk. Det kan också 

konstateras att det ställs höga krav på den bevisning som ska styrka att en melodi har skapats 

oberoende. Detta kan särskilt sägas gälla när det föreligger en påfallande likhet mellan 

melodier på populärmusikens område, med hänsyn till dess genomslag på marknaden. Enligt 

min mening talar detta för att det krävs en ganska hög grad av omarbetning av förlagan för att 

det ska vara talan om ett nytt och självständigt verk, när en upphovsman låter sig inspireras 

av ett befintligt musikaliskt verk. Att ta en befintlig melodi, ändra något i dess karaktär, 

tempo och harmonik och arbeta in den i ett nytt sammanhang torde i vilket fall inte vara 

                                                
285 Jfr Levin (2017) s. 174 f.  
286 Jfr SOU 1956:25 s. 136. 
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tillräckligt för att det ska röra sig om ett nytt och självständigt verk, även om den 

ursprungliga melodin är av enkel och konventionell karaktär.287  

 

Enligt min mening öppnar dock Syndabocksfallet upp för en mer tillåtande bedömning. Vid 

analys av Syndabocksfallet kan konstateras att avgörande för gränsen mellan en bearbetning 

och ett nytt och självständigt verk numera enligt HD är verkets mening. Om det nya verket 

kan anses ha en annan mening än verket som har används som förebild rör man sig inom den 

tillåtna sfären för inspiration och ett nytt och självständigt verk har skapats.288  

 

Betydelse för bedömningen i Syndabocksfallet var bl.a. skillnaderna i teknik i utförandet, 

verkets komposition och vad som framträdde som det dominerande i verket i sin helhet. För 

musikaliska verk skulle detta kunna innebära att en upphovsman kan skapa något som i det 

närmaste är identiskt med förlagan, exempelvis en melodi, och använda melodin i ett nytt 

musikaliskt verk förutsatt att i) melodin skapas med en annan teknik än förlagan och ii) så 

länge melodin inte framträder som det dominerande i den nya musikens komposition i sin 

helhet samt iii) att den nya musiken i sin helhet anses ha en annan mening. Innebär detta att 

användandet av en befintlig melodi genom att ändra instrumentation, exempelvis från en 

pianoslinga till gitarrslinga som subtilt förekommer i bakgrunden i det nya musikaliska 

verket, räknas som inspiration och faller utanför originalupphovsmannens ensamrätt? Svaret 

på den frågan är förmodligen nej. Enligt min mening torde ett sådant förfarande innebära en 

omarrangering av ett befintligt verks instrumentation som enligt förarbetena faller inom 

ramen för en bearbetning.289 

 

Det som talar mot att Syndabocksfallets principer är tillämpliga på musikaliska verk är att 

fallet rör ett fotografiskt verk som har kopierats och inte ett musikaliskt verk. Dessutom 

konstaterar HD i Syndabocksfallet att olika hänsyn kan göras gällande för olika typer av 

konstnärliga och litterära tekniker och uttrycksformer samt att alstrets intryck med beaktande 

av upphovsrättens grundläggande syfte blir avgörande.290 Att upphovsrättens grundläggande 

syfte kan sägas vara en hög skyddsnivå för upphovsmän talar även mot att Syndabocksfallet 

skulle medföra en mer tillåtande bedömning för gränsen mellan inspiration och plagiat.291 Det 

                                                
287 Jfr NJA 2002 s. 178.  
288 Jfr NJA 2017 s. 75.  
289 Jfr NJA 2017 s. 75 och Prop. 2004/05: 110 s. 49.  
290 Jfr NJA 2017 s. 75.  
291 Jfr mål C-5/08 Infopaq och skäl 9-11 i Infosoc-direktivet.  
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kan dock konstateras att oljemålningen i Syndabocksfallet inte bedömdes utgöra ett 

upphovsrättsintrång. HD har även i Drängarna-fallet angett att de upphovsrättsliga reglerna är 

desamma för tonkonsten som för bildkonsten. Då reglerna för bildkonst och tonkonst enligt 

HD är desamma, torde således en mer tillåtande bedömning och Syndabocksfallets principer 

enligt min mening även gälla i förhållande till musikaliska verk.292 

 

Exakt vilket utfall verkets mening som bedömningsfaktor skulle få på musikaliska verk går 

dock inte med säkerhet att säga då det inte har behandlats i praxis. Baserat på Drängarna-

fallet torde en upphovsman enligt min mening inte alltför långtgående låta sig inspireras av 

ett befintligt musikaliskt verk vid skapandet av ett nytt innan det rör sig om en bearbetning 

som kräver tillstånd. Syndabocksfallet öppnar dock förmodligen upp för en mer tillåtande 

bedömning i de fall där upphovsmannens nya skapelse ligger mycket nära förlagan men då de 

musikaliska verkens mening skiljer sig åt. 

9.3 Utgör användandet av befintliga musikaliska 
verk i nya utan tillstånd plagiat?  
Att inspireras och efterlikna ett befintligt verk är en sak och har behandlats ovan. Att ta en del 

av ett befintligt musikaliskt verk och använda delen i ett nytt aktualiserar andra 

upphovsrättsliga överväganden. Av tidigare avsnitt kan konstateras att digitaliseringen och 

samplingstekniken har medfört att man kan framställa identiska kopior av musik och delar av 

musik utan ljudmässig kvalitetsförsämring.293 Dessa samplade ljud används i stor 

utsträckning inom populärmusiken och kan tillsammans med remixer och mashups sägas 

utgöra en del av en kultur där något nytt skapas av befintligt material. Vid sampling av 

musikaliska verk tas en del av en befintlig ljudinspelning och används i ett nytt musikaliskt 

verk. Vid remixer och mashups kombineras olika ljudinspelningar av musikaliska verk och 

anpassas digitalt.294 Därmed aktualiseras de närstående rättigheterna i form av 

fonogramproducentens ensamrätt till själva inspelningen.295 

 

Det kan konstateras att delar av verk måste rymma så pass mycket av ursprungsverket att de i 

sig är skyddsvärda för att de ska omfattas av exemplarframställningsrätten. Av Infopaq-målet 
                                                
292 Jfr NJA 2017 s. 75 och NJA 2002 s. 178.  
293 Jfr Levin (2017) s. 137 f.  
294 Jfr Duhanic (2016) s. 934 f, Jacques (2016) s. 1 och Nationalencyklopedin. 2018. Mashup (elektronisk källa) 
hämtad 8 november 2018.  
295 Jfr 5 kap. 46 § upphovsrättslagen.  
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kan konstateras att ett sammanförande av ganska få element kan omfattas av ett delvist 

mångfaldigande. Det förutsätter dock ett sammanförande av ett antal element för att det ska 

röra sig om en exemplarframställning.296 Dessutom har Svea hovrätt i mål B 2160-12 anfört 

rörande filmverk att fragment av ett verk som är alltför begränsat faller utanför det 

upphovsrättsliga skyddet. Detta talar enligt min mening för att sampling av enstaka fragment 

faller utanför det upphovsrättsliga skyddet för det andliga skapandet.297 Om EU-domstolen 

går på generaladvokatens linje i Pelham and Others aktualiseras dock andra överväganden då 

sampling utgör exemplarframställning av fonogram.298 

 

Enligt generaladvokaten är Infopaq-målets bedömningsprinciper inte tillämpliga på 

fonogram, då fonogrammet inte är en intellektuell skapelse. Enligt generaladvokaten existerar 

skyddet för ett fonogram oberoende av skyddet för det musikaliska verket fixerat i 

fonogrammet. Då fonogrammet skyddas som en odelbar helhet omfattas fonogrammet av 

upphovsrätten och de närstående rättigheterna så fort ljudet har spelats in. Enligt min mening 

kan generaladvokatens förslag till avgörande således tolkas så att sampling av ett musikaliskt 

verk mycket väl kan utgöra ett intrång i fonogramproducentens närstående rättighet till 

ljudinspelningen utan att det för den sakens skull rör sig om ett upphovsrättsintrång i det 

musikaliska verkets komposition som sådan.299 

 

Av ovanstående utredning kan konstateras att remixer och mashups innebär kombinationer 

och bearbetningar av ganska stora delar av befintliga musikaliska verk, exempelvis 

fonograminspelningar med instrumentationen från ett verk och sången från ett annat.300 Enligt 

min mening torde det således sällan uppstå frågetecken om huruvida det rör sig om en 

exemplarframställning eller inte. Om sådan användning sker utan tillstånd är det således fråga 

om plagiat och intrång i både det upphovsrättsliga skyddet för det andliga skapandet och i de 

närstående rättigheterna. Sampling kan dock även fungera som ett musikinstrument där 

fragment och små delar av musik används för att skapa ny musik.301 Enligt min mening kan 

generaladvokatens förslag till avgörande i Pelham and Others tolkas så att sampling av 

mycket små delar och fragment av musik omfattas av fonogramproducentens ensamrätt och 

                                                
296 Jfr mål C-5/08 Infopaq.  
297 Jfr mål B 2160-12 2013-04-11 Stockholm.  
298 Jfr GA Szpunar i mål C-476/17 Pelham and Others, ECLI:EU:C:2018:1002.  
299 Jfr GA Szpunar i mål C-476/17 Pelham and Others, ECLI:EU:C:2018:1002. 
300 Jfr Nationalencyklopedin. 2018. Remix (elektronisk källa) hämtad 8 november 2018 och 
Nationalencyklopedin. 2018. Mashup (elektronisk källa) hämtad 8 november 2018.  
301 Jfr Evans (2011) s. 858 ff. 
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skyddet för de närstående rättigheterna, med motiveringen att fonogrammet skyddas som en 

odelbar helhet oberoende av skyddet av verket nedlagt i fonogrammet. Något säkert svar kan 

dock inte ges förrän EU-domstolen har avgjort målet då generaladvokatens förslag inte på 

något sätt är bindande.302 

 

Det kan konstateras att citaträtten är tillämplig på delar av musikaliska verk förutsatt att 

återgivningen sker i linje med syftet och inte enbart syftar till att vidarebefordra delen som 

underhållning.303 Enligt den svenska doktrinen och generaladvokatens förslag till avgörande i 

Pelham and Others omfattas dock sampling inte av citaträtten med motiveringen att syftet 

med citatet inte är att skapa ett nytt verk.304 Enligt min mening kan dock sampling av en del 

av ett verk mycket väl tänkas användas i ett musikaliskt verk för att kritisera och belysa en 

viss samhällsfråga. I sådana fall torde sampling av musik vara i linje med citaträttens syfte.305 

Enligt den danska doktrinen torde även citaträtten kunna tillämpas under förutsättning att 

samplingen inte bearbetas alltför mycket.306 Om EU-domstolen går på generaladvokatens 

linje torde dock sampling inte kunna omfattas av citaträtten.307 

 

Av detta kan konstateras att sampling av mycket korta delar och fragment av musik 

förmodligen omfattas av fonogramproducentens exemplarframställningsrätt och därmed kan 

utgöra plagiat om användandet sker utan tillstånd. Något säkert svar på frågan kan dock inte 

ges förrän EU-domstolen avgjort frågan. Förhoppningsvis bringar EU-domstolens avgörande 

i Pelham and Others klarhet i frågan om gränserna för nyttjandet av befintliga musikaliska 

verk i nya.  

9.4 Vilka påfrestningar har digitalsieringen medfört 
för upphovsrätten i förhållande till musikaliska 
verk?  
Av tidigare kapitel kan konstateras att digitaliseringen har medfört helt nya 

skapandeförutsättningar för musik genom samplingstekniken samt nya förmedlingsformer för 

musik genom internet. Idag kan stora mängder ljud lagras, manipuleras och överföras snabbt 

                                                
302 Jfr GA Szpunar i mål C-476/17 Pelham and Others, ECLI:EU:C:2018:1002. 
303 Jfr SOU 1956:25 s. 199 f.  
304 Jfr Olsson (2018) s. 208 f och GA Szpunar i mål C-476/17 Pelham and Others, ECLI:EU:C:2018:1002.  
305 Jfr SOU 1956:25 s. 199 f.  
306 Jfr Schovsbo, Rosenmeier och Petersen (2018) s. 97. 
307 Jfr GA Szpunar i mål C-476/17 Pelham and Others, ECLI:EU:C:2018:1002. 
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utan kvalitetsförluster vilket har lett till en minskad möjlighet för upphovsmän att kontrollera 

sitt material. Samtidigt medför den nya tekniken att i princip vilket ljud som helst kan 

samplas, bearbetas och användas i nya musikaliska verk.308 

 

Det kan konstateras att debatten om digitaliseringens påfrestningar för upphovsrätten i 

förhållande till musikaliska verk har handlat om att lagstiftningen inte på ett tillfredställande 

sätt har anpassats till hur dagens musik skapas och distribueras och att upphovsrätten ger ett 

alltför extensivt skydd som hämmar den konstnärliga friheten.309 Samtidigt kan konstateras 

att utgångspunkten för lagstiftningen är en hög skyddsnivå för upphovsmän och innebär ett 

investeringsskydd som genom att tillförsäkra upphovsmannen en skälig ersättning för sina 

verk uppmuntrar till skapande och innovation.310 En konsekvens av digitaliseringen är att allt 

mindre delar och fragment av musik genom sampling kan användas för att skapa helt nya 

musikaliska verk och uttryck. Sampling kan sägas utgöra en modern konstform där material 

bearbetas och används i nya verk.311 Som tidigare nämnts har inte enstaka fragment eller 

toner ansetts omfattas av det upphovsrättsliga skyddet då de inte i sig innehåller tillräckligt 

för att uppfylla lagens krav på verk.312 Däremot aktualiseras de närstående rättigheterna och 

skyddet för fonogrammet som sådant. Det kan således ifrågasättas om uppdelningen mellan 

upphovsmän och närstående rättighetsinnehavare fortfarande är adekvat.313  

 

Om EU-domstolen går på generaladvokatens linje i Pelham and Others skulle enligt min 

mening en praktisk konsekvens vara att mycket små delar av musik omfattas av skyddet för 

de närstående rättigheterna genom fonogrammet och inte av det upphovsrättsliga skyddet för 

det andliga skapandet av musikaliska verk.314 Detta i sin tur skulle kunna innebära att skyddet 

för fonogramproducenter sträcker sig längre och blir starkare än upphovsmännens skydd för 

det andliga skapandet av musikaliska verk. Det kan enligt min mening ifrågasättas huruvida 

det är ett resultat som lagstiftaren åsyftat, då skälet till ett bredd skydd för ljudinspelningar är 

effektivitet mot piratkopiering.315 Hur det förhåller sig till att sampling av en ljudinspelning 

                                                
308 Jfr Olsson (2018) s. 26 ff och Lucchi (2006) s. 1 ff. 
309 Jfr Rahmatian (2010) s. 871 ff och Duhanic (2016) s. 935 ff.  
310 Jfr mål C-5/08 Infopaq och GA Szpunar i mål C-476/17 Pelham and Others, ECLI:EU:C:2018:1002.  
311 Jfr Duhanic (2016) s. 934 f.  
312 Jfr mål B 2160-12 2013-04-11 Stockholm och mål C-5/08 Infopaq.  
313 Jfr Nordell (1998) s. 85. 
314 Jfr GA Szpunar i mål C-476/17 Pelham and Others, ECLI:EU:C:2018:1002. 
315 Jfr Olsson och Rosén: Upphovsrättslagstiftningen/ 5 kap. Vissa upphovsrätten närstående rättigheter (2016-
09-22,4 uppl., Zeteo, www.wolterskluwer.se/zeteo), kommentaren till 46 § under rubriken Första stycket, besökt 
7 december 2018.  
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numera fungerar som ett musikaliskt instrument vid skapandet av nya verk är enligt min 

mening oklart, då lagstiftningen inte ger någon vägledning. 

 

Digitaliseringen har således medfört att den upphovsrättsliga lagstiftningen i förhållande till 

musikaliska verk inte i tillräcklig utsträckning är anpassad till de skapandeförutsättningar och 

distributionssätt som råder för musik idag. En lagstiftning som inte är anpassad kan även 

resultera i svårigheter att upprätthålla en hög skyddsnivå som lagstiftningen åsyftar. Enligt 

min mening är en uttrycklig reglering om de rättsliga ramarna för sampling således önskvärd.  
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