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Abstract
The purpose of this essay is to examine the legal position, as well as to clarify how
intellectual property in employment relationships are regulated. The result of the absence of
legislation means that the contract between employer and employee are crucial. The purpose
of this essay is therefore, to declare the contract and how it is interpreted in order of the
intellectual property and to delineate for whom the rights belongs. To answer the question
formulation of this essay, it follows the legal dogmatic method, in order to determine how the
tribunal adjudge, jurisdiction has been examined. The jurisdiction has therefore been one of
the primary source of law along with the judicial doctrine which for a long time have
discussed the concerns of this question because of the limited amount of legislation.

The fact that employee’s produce intellectual property within his och hers
employment is common. In general the rights which follows are accruing to the creator,
pursuant to URL. Even the exclusive right, consisting of the moral rights and the economic
rights belong to the originator. Although the circumstances are different when an employee’s
creation is an result of a task, within the employer’s normal scope of practice.

To be an employee includes some obligations, for instance, fulfill the tasks given by
the employer.

The legislation is weak and it is alone designate the intellectual property in terms of
computer programs, thereby the rights accrue to the employer. Because of the inadequate
legislation, employers and employees do not have any guidance to rely on. Since the judicial
area is dispositive, the rest of industry have the opportunity to constitute their own terms of
agreements. The contracts can be a collective bargaining agreement, framework agreement or
similar, within the rights of the intellectual property should be stipulated. In accordance with
an detailed description of which parts of the intellectual property to be proceeded to the
employer. The principle mean that exclusively the terms and conditions in the contract can be
held as the ground for the proceed of the intellectual property. The moral rights, as
acknowledgement of the intellectual property, stays by the employee. By contrast the
economic rights are left with the employer. The result of freedom of contract have entailed
uncertainty between parties in terms of whom it is that own the rights. Under circumstances
when there is no contract, the judicial doctrine have produced an interpretation principle,
named tumregeln, meaning that the intellectual property is assigned to the employer. The
principle has been an legislate proposal, but it got denied because of its considerable
restrictive area of application, which would to its purpose not being fulfilled.

The main reason that intellectual properties within employee relationship is not
legislated is most likely because of the difficulty to produce law that covers all branch of
industry and still implement its purpose. Even though there is no particular legislation in
terms of the intellectual property within employee relationship, the proceed of the intellectual
property is. Compatible to URL, proceed can be made through detailed description of which
parts of the intellectual property the originator wishes to dispose. According to employee
relationships further questions can arise, regarding to the preconditions of the intellectual
rights when the employment ends. The answer is, according as the creation was made within
the employers normal area of business, the economic rights will stay with the employer.



The central question is the contract between the employer and the employee, which is
also the elementary prerequisite of how the intellectual property is divided. Accordingly, it is
important to describe an employees anticipated working task on the basis of the proceed of
the intellectual property. However these contractual terms often leaves out.

Some branches of the industry, primary those who operate in the media sector have
collective agreements to arrange the intellectual property. The agreements are very different
because of the various types of creations there are. Other types of contracts where the
intellectual property are regulated, are in framework agreement, standard company contracts
and licensing.

In summary, the intellectual property within employee relationship needs a change.
Today’s system does not support both employer and employee, if the answer is a legislation
or more evolved industry practice is hard to say. However we opine that measures need to be
taken in order to accommodate a clearer way to arrange the meaning of intellectual property
within employee relationship.



Sammanfattning
Uppsatsen har till syfte att utreda rättsläget samt genom lagstiftning och praxis bringa klarhet
i hur upphovsrätt i anställningsförhållanden regleras. Avsaknaden av lagstiftning har innebär
att avtalen är mycket viktiga, uppsatsen har således till syfte att redovisa hur upphovsrätten
avtalas och tolkas för att klargöra vem som äger rättigheterna av ett upphovsrättsligt skyddat
verk.

För att besvara uppsatsens frågeställningar har en rättsdogmatisk metod använts,
praxis har tillämpats för att fastställa och ge klarhet i hur domstolen ser på upphovsrätten i
anställningsförhållanden. Praxis har således varit en primär källa jämte den juridiska
doktrinen som under lång tid diskuterat dessa frågeställningar då lagstiftningen är mycket
begränsad.

Att arbetstagare skapar verk, berättigade till upphovsrätt inom ramen för sin
anställning är ingen ovanlighet. Upphovsrätten tillfaller enligt URL, den person som skapat
verket. Även ensamrätten, alltså den ekonomiska och den ideella rätten tillfaller
upphovspersonen. När ett verk skapas som ett led av en arbetsuppgift inom arbetsgivarens
normala verksamhetsområde, ser förhållandena emellertid annorlunda ut.

Att vara en arbetstagare innebär vissa förpliktelser, det ligger således i arbetsgivarens
intresse att de uppgifter som arbetstagaren ställs inför blir utförda.

Lagstiftningen är vag och endast datorprogram som skapas inom anställning finns
lagreglerad, i de fallen tillfaller upphovsrätten arbetsgivaren. Arbetsgivare och arbetstagare
har därmed ingen mer vägledning att hämta från lagstiftningen, övriga branscher får friheten
att upprätta egna avtal, eftersom att rätten är dispositiv. I avtalen som kan vara kollektivavtal,
ramavtal eller liknande ska villkor om upphovsrätten finnas med, där ska det tydligt framgå,
enligt upphovsrättens specifikationsgrundsats, vilka delar av upphovsrätten som ska övergå
till arbetsgivaren. Principen innebär att endast de delar som uttryckligen finns avtalade, är de
delar av upphovsrätten som ska övergå. Den ideella rätten, som rätten att bli namngiven
stannar kvar hos arbetstagaren, den ekonomiska rätten tillfaller därmed arbetsgivaren.

Resultatet av att avtalsfriheten har visat sig innebära att parterna inte vet vem som
äger rättigheterna. I de fall då avtal inte upprättats, har den juridiska doktrinen arbetat fram en
tolkningsprincip, tumregeln, som innebär att upphovsrätten i anställningsförhållande, tillfaller
arbetsgivaren. Regeln har varit uppe som lagförslag, men den fick avslag då den måste
tillämpas så pass restriktivt att dess syfte blir svårt att uppfylla.

Att upphovsrätten i anställningsförhållanden är oreglerad beror förmodligen på att det
är svårt att få en lagregel som ska kunna gälla för alla branscher och fortfarande uppfylla sitt
syfte. I URL finns emellertid reglering av upphovsrättens övergång, reglerna gäller för alla.
Det är således förenligt med lag att överlåta upphovsrätten på annan, det ska då tydligt framgå
vilka delar av upphovsrätten som parterna vill ska övergå. Just vad avser
anställningsförhållanden kan även bli fråga om vad som händer med verk som skapats inom
anställningen, men vem som äger rättigheterna när anställningen upphört. Svaret är att de
ekonomiska rättigheterna förblir hos arbetsgivaren, i den mån verket skapats inom det
normala verksamhetsområdet och används med normalt nyttjande.

Vad som då är centralt är det enskilda avtalet, det är arbetstagarens arbetsuppgifter
som ligger till grund för hur upphovsrätten fördelas, således är det viktigt att det i



anställningsavtalen framgår vilka arbetsuppgifter en arbetstagare har, i förhållande till
övergången av upphovsrätten. Emellertid utelämnas ofta dessa villkor och ovissheten kvarstår.

Vissa branscher har kollektivavtal som reglerar övergången av upphovsrätten, oftast
de vars verksamhet bedrivs inom de kreativa områdena. Kollektivavtalen skiljer sig mycket åt,
eftersom varje bransch inom sitt verksamhetsområde, skapar olika typer av verk. Övriga
avtalsformer där upphovsrätten regleras är ramavtal, standardavtal och avtalslicenser.

Sammatfattnignsvis är upphovsrätten i anställningsförhållanden i behov av någon typ
av förändring, om det är en lagreglering eller mer utvecklad branschpraxis är svårt att säga,
det vi vet är att det system vi har idag inte verkar för varken upphovspersons eller
arbetsgivarens bästa. För att båda parters intressen ska tillgodoses, behövs en förändring.
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1 Inledning

1.1 Bakgrund

Det hör inte idag till ovanligheten att en arbetstagare som ett led av sin anställning, skapar
verk som är berättigad till upphovsrätt. Frågan uppstår då vem som äger rättigheterna till
verket, arbetstagaren eller arbetsgivaren? Förhållandet är speciellt i det avseendet att det är
två motsatta filosofier som möts, upphovsrätten och arbetsrätten. Den svenska upphovsrätten
genererar ett skydd för upphovspersonen, vilket är ensamrätten att förfoga över sitt verk i
enlighet med 1 § lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL).
Arbetsrätten förpliktar arbetstagaren att fullfölja arbetsskyldigheten, lojalitetsplikten samt
andra överenskommelser som finns med arbetsgivaren.

Det finns en specifik lagregel, 40 a § URL, avseende datorprogram som skapas som
ett led av anställningen. Regeln gäller emellertid endast för datorprogram och övriga
branscher kan således inte finna någon rättslig vägledning i lagen. Enligt praxis och den
juridiska doktrinen är det avtalet som upprättats mellan arbetsgivare och arbetstagare som
avgör vem rättigheterna tillhör. Vanligt är att förfoganderätten övergår till arbetsgivaren.
Eftersom branscher skiljer sig åt, i likhet med verk som skapas som ett led av anställningen,
leder det ofta till en svårdragen bedömning, för när upphovsrätten ska anses ha övergått till
arbetsgivaren eller inte. Varje bransch och varje avtal är unikt och det är avtalet om det
reglerar upphovsrätten som parterna har att förlita sig tillbaka på.

Problematiken vad avser upphovsrätt som uppstår som ett led av ett
anställningsförhållande, har varit en fråga som har varit uppe för diskussion länge. Inga
lagändringar eller tillägg har gjorts utöver 40 a § URL. Det är den juridiska doktrinen samt
praxis som lägger grunden för hur bedömningen ska göras i svensk rätt idag.

Det är således inte helt klar vem upphovsrätten övergår till då en arbetstagare skapar
ett verk som ett led av anställningen. Upphovsrätten ställs mot arbetsrätten, med skilda
regleringar som tillsammans ska komma fram till svaret.

1.2 Syfte

Syftet med uppsatsen är att utreda rättsläget vad avser upphovsrätt i anställningsförhållanden.
Uppsatsen ska även bringa klarhet i hur, upphovsrätt i anställning regleras i lagstiftning och
praxis, men framförallt utreda avsaknaden av lagstiftning. Vidare har uppsatsen till syfte att
redovisa hur upphovsrätten kan avtalas och hur, avtalen tolkas för att undersöka vem som
äger rättigheterna av ett upphovsrättsligt skyddat verk.

1.3 Frågeställningar

För att uppnå syftet med denna uppsats behandlas följande frågeställningar:
● När tillfaller de upphovsrättsliga rättigheterna arbetstagaren och när tillfaller dem

arbetsgivaren?
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● När och hur ingås avtal som berör upphovsrätt i ett anställningsförhållande och hur
tolkas avtalen när oklarheter uppstår?

● Finns ett behov av en förändring av den svenska lagstiftningen?

1.4 Avgränsningar

Uppsatsen behandlar frågeställningarna utifrån svensk rätt och berör endast den
internationella rätten i en mindre utsträckning för att tydliggöra hur den svenska rätten är
uppbyggd. Avgränsningen har gjorts från den internationella upphovsrätten för att kunna gå
in mer ingående i den svenska upphovsrätten. Uppsatsen avgränsas från övriga
immaterialrätter såsom mönster, uppfinningar och varumärken. Vem som äger rättigheter i ett
anställningsförhållande i immaterialrättens övriga områden är tydligare och till större delen
redan lagstadgat. Avgränsningen har därför gjorts till det oreglerade området inom
upphovsrätten.

Rättsliga påföljder vid intrång av upphovsrätten har avgränsats från uppsatsen. Vid
behandling av praxis och rättsfall har rättsföljder bortsetts från. Avgränsningen har gjorts med
anledning till att den inte har någon påverkan vid utredningen av uppsatsens frågeställningar.
En upphovspersons rätt till ersättningar berörs endast ytligt i uppsatsen då den huvudsakliga
avsikten ligger i att utreda vem som äger upphovsrätten och ej.

1.5 Metod och material

Vi har i denna uppsats valt att följa den rättsdogmatiska metoden, som har till syfte att
beskriva, systematisera och tolka gällande rätt.1 Uppsatsen avser en rättslig frågeställning,
som denna uppsats har till avsikt att utreda. Av författandet till uppsatsen och för att utreda
vem som äger de upphovsrättsliga rättigheterna i ett anställningsförhållande, har olika
tolkningsmetoder används. Rättskällor som lag och prejudikat har tillämpats i största möjliga
mån. Emellertid avser frågeställningen ett område som ännu inte finns uttryckligen reglerat i
nationell rätt, vilket följer av att rättskälleläran och den traditionella rättsdogmatiska metoden
tillämpats. Således har lag, praxis och förarbeten tolkats för att bringa klarhet i hur rätten ser
på det rättsliga område som denna uppsats avser. Den juridiska doktrinen är väl utformad
samt etablerad och har således utgjort en stor del av tolkningen.2 Källor som inte hör inom
systemet för den rättsdogmatiska metoden, som avtal, har tillämpats för att exemplifiera hur
olika branscher avtalar sin upphovsrätt, i exempelvis kollektivavtal.

Då det finns en lucka i den nationella lagstiftningen, vad avser upphovsrätt i
anställningsförhållanden, har även ett de lege ferenda-resonemang förts. Därmed har en
konstruktiv rättsdogmatisk metod använts, genom att lagförslag har granskats, med
utgångspunkt i hur den rättspolitiska balansen ska uppnås.3

1 Olsen, L., Rättsvetenskapliga perspektiv, SvJT 2004 s. 111.
2 Jareborg, N., Rättsdogmatik som vetenskap, SvJT 2004 s. 8.
3 Lambertz, G., Nyttig och onyttig rättsvetenskap, SvJT 2002 s. 266.
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1.6 Disposition

Uppsatsen är disponerad över 7 kapitel varav det inledande kapitlet avser en presentation av
ämnet, upphovsrätt i anställningsförhållanden, uppsatsens syfte samt frågeställningar.

Kapitel 2 avser en beskrivning av upphovsrätten för att ge en tydlig bild av vem och
vilka typer av verk som är skyddade. För att på ett enklare vis förstå uppsatsens kommande
kapitel förklaras i kap 2, upphovsrätten på ett grundläggande sätt. Upphovsrätt är även
reglerad av internationell lagstiftning, varav en kort redogörelse avseende internationell
upphovsrätt presenteras i kap. 2.

Kapitel 3 är i likhet med föregående kapitel en redogörelse, i detta fall för arbetsrätten.
Kapitlet ger en klarare bild, av vad och vem som är arbetsgivare respektive arbetstagare,
syftet med kapitlet är att ge en bra grund och förståelse för uppsatsens frågeställning och
grundläggande bakgrund.

I kap 4 redogörs för vem som äger de upphovsrättsliga rättigheterna i ett
anställningsförhållande. Även det reglerade respektive oreglerade området vad avser
upphovsrätt, som uppkommer som ett led av anställningen utläses av kap. 4. Slutligen
presenteras det av regeringen lagda lagförslaget.

Kapitel 5 kommer behandla avtal, avtalstolkning och tumregeln. Detta kapitel
exemplifierar olika typer av avtal och på vilket sätt upphovsrätten kan avtalas i
anställningsförhållanden.

Vidare i uppsatsens 6 kapitel diskuteras uppsatsens syfte och frågeställningar i
förhållande till tidigare kapitel. De lege ferenda i förhållande till upphovsrätt i
anställningsförhållanden presenteras även i detta kapitel.

Kapitel 7 är uppsatsens sista kapitel, där avslutande kommentarer till uppsatsen och
dess resultat diskuteras.
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2 Upphovsrätt

2.1 Verket

Sveriges upphovsrättsliga lagstiftning har ett långt arv, redan på mitten av 1700-talet gavs
skydd för boktryck med syfte att säkerställa tryckarnas rättigheter. Under 1800-talet
utvecklades upphovsrätten för författare i samband med tryckfrihetsförordningen som i början
av 1900-talet resulterade i lagen om rätt till litterära och konstnärliga verk. De tidigare
regleringarna vad avser upphovsrätt ligger till grund för den lagstiftning som vi har idag.
Sedan lagen om upphovsrätt infördes för nästan 60 år sedan, har mycket förändrats, i färd
med att bland annat tekniken utvecklats har nya typer av verk uppkommit. Syftet med lagen
är att ge den som är upphovsperson till verket, upphovsrättsligt skydd oavsett vilken typ av
verk det är.4 Upphovsrätten är en del av immaterialrätten, som är den del av civilrätten som
innefattar det rättsliga skyddet för olika slags intellektuella prestationer. De
immaterialrättsliga reglerna fokuserar på skydda den ensamrätt som tillfaller en prestation
eller ett kännetecken och därmed inte äganderätten för ett bestämt föremål, som är resultatet i
annan civilrätt.5 De immateriella tillgångarna är idag ofta av stor vikt för många företag.
Tillgångarna kräver i regel stora investeringar och det är därför i företagens intresse att
skydda dem.

Upphovsrätten gäller för alla typer av verk från den stund de skapas och ska vara ett
skydd för att verket inte ska bli missbrukat på olika sätt. Upphovsrätten är bred och täcker alla
olika typer av verk. Emellertid skiljer sig rätten åt, i sin faktiska tillämpning, dels på grund av
typ av verk och dels beroende på vilken bransch verket framställs inom.6

Vad som avses med ett verk, i upphovsrättslig mening utläses av 1 § URL och
förklaras som ett litterärt eller konstnärligt verk. Det ställs inget krav på att verket som
erhåller skydd ska uppnå visst estetiskt syfte eller kvalitet. Personen som står bakom verket är
den som är innehavare av upphovsrätten, så kallad upphovsperson7, se nedan. Av lagtexten
framgår att det föreligger två olika typer av verk, dessa är konstnärliga verk och litterära verk.
Det konstnärliga verket beskrivs som bland annat framställningar av konstverk, musikverk,
verk av byggnadskonst och brukskonst. Litterära verk beskrivs som skönlitterär eller andra
beskrivande framställningar. Även datorprogram omfattas av de litterära verken.8

Upphovsrätten är uppdelad i två grupper, vilket innebär att inget verk hamnar utanför
upphovsrätten, därmed ryms alla typer av verk och har således rätt till skydd. Tiden förändras
och de verk som skapas i nutid är inte alltid jämförbara med de verk som skapades i dåtid.
Emellertid är inte 1 § URL uttömmande i det hänseendet och varje verk ska kunna omfattas
av upphovsrätten.9

4 Levin, M., Lärobok i immaterialrätt, s. 68 ff.
5 Rehncrona, P V., Immaterialrättens grunder, s. 11.
6 Levin, M., Lärobok i immaterialrätt, s. 75.
7 Olin, A, Upphovsrättslagen (1960:729) kommentaren till 1 §, Karnov.
8 Levin, M., Lärobok i immaterialrätt, s. 75.
9 Levin, M., Lärobok i immaterialrätt, s. 74.
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Vid ett fåtal tillfällen är upphovsrätten undantagen, det är bland annat då det handlar
om författningar och myndighetsbeslut. Undantagen utläses i 9 § URL, anledningen till att
upphovsrätten inte gäller för dessa typer av verk är för att domar, lagar och andra handlingar
ska finnas tillgängliga för allmänheten.10

Som tidigare nämnts är kraven för upphovsrätt väldigt få, emellertid förutsätts att
verket ska uppnå originalitet och självständighet. Det är av betydelse att viss reglering finns
eftersom en helt kravlös reglering skulle kunna hämma konkurrensen och möjlighet för
utveckling. Kraven skiljer sig åt beroende på typ av verk och inom vilken bransch verket
framställs.11 Originalitetskravet innebär ett krav på verkets ursprunglighet och individualitet.
Verket ska med andra ord komma från upphovspersonen själv och innebära en personlig och
skapande insats. Det kan ifrågasättas vad som anses vara personligt i den mening att
upphovsrätt ska utgå, svaret på frågan är inte självklart och det finns i regel inget rätt svar
eller mall att utgå från. I sammanhanget talas det om dubbelskapandeprincipen som innebär
att två oberoende skapare inte ska kunna tillverka identiska verk.12 Upphovsrätten innebär en
rätt och ett skydd av verk för oauktoriserat eftergörande och utnyttjande. Så länge ett verk inte
inskränker, på annans upphovspersons redan skyddade verk, kan skydd utgå.

2.2 Upphovspersonen

“Den som skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätt”, enligt 1 § URL och det
är den som anses vara upphovsperson. Upphovspersonen anses som den ursprungliga
innehavaren av upphovsrätten och är den eller de fysiska personer som skapat verket. Det är
därmed krav på att upphovspersonen ska vara en fysisk person och inte juridisk person. En
upphovsperson kan exempelvis vara författare, konstnär eller tonsättare som åstadkommit ett
verk.13 Det är vanligt förekommande att flera personers arbetsinsats resulterar i ett föremål för
immaterialrätten, så kallad samäganderätt.14

I 7 § URL framgår det att upphovspersonen är den, om inget annat visas, vars namn
eller känt pseudonym eller signatur på ett sedvanligt sätt utsätts på exemplar av verket eller
angivs då verket görs tillgängligt för allmänheten. Om verket är utgivet av annan än
upphovspersonen får utgivaren företräda upphovspersonen. I paragrafen har presumtions- och
behörighetsregler satts upp. Dessa innebär att den som har sin signatur eller pseudonym anses
vara upphovsperson till verket.15 Den som har översatt eller bearbetat ett verk eller överfört
den till annan litteratur eller konstart äger upphovsrätt till det nya verket och anses därmed
vara upphovsperson, enligt 4 § URL. När verket bearbetats kan det leda till att både den nya
upphovspersonen och den ursprungliga blir upphovspersoner. Kravet är då att den
ursprungliga personens tankeinnehåll finns kvar efter bearbetningen. I NJA 2017 s 75,
använde en konstnär ett fotografiskt verk som förebild till sin oljemålning. Frågan i målet var
om konstnärens oljemålning kunde anses vara nytt och självständigt, från det fotografiska

10 Levin, M., Lärobok i immaterialrätt, s.78.
11 Levin, M., Lärobok i immaterialrätt, s. 80.
12 Bernitz, U., Pehrson, L., Rosén, J., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 56.
13 Levin, M., Lärobok i immaterialrätt, s. 79.
14 Wolk, S., Arbetstagares immaterialrätter, s. 25.
15 Prop 1960:17 s. 85.
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verket. Fotografiet och målningen var på många sätt likartade och det var endast mindre
ändringar som gjorts i oljemålningen. Med anledning av detta framhöll Tingsrätten (TR) att
oljemålningen inte kunde anses vara nytt och självständigt verk trots bearbetningen. Det
ansågs istället vara en exemplarframställning.16

2.3 Den internationella lagstiftningen

Förutom de tidiga svenska upphovsrättsliga regleringarna bygger den nutida svenska
upphovsrätten framförallt på internationella konventioner, mer än nationella anpassningar.
Upphovsrätten regleras framförallt av Bernkonventionen för skydd av litterära och
konstnärliga verk, internationellt sett. Konventionen tillkom redan 1886, men har reviderats
ett flertal gånger sedan dess.17 Konventionen ger upphovspersonerna i varje konventionsland
samma rätt som landets egna upphovspersoner, den så kallade principen om nationell
behandling. Den andra principen som återfinns i Bernkonventionen är minimiskyddet som
innebär att det nationella rättsskyddet inte får vara sämre än det som beskrivs i
Bernkonventionen. Gemensamt för alla EU:s medlemsländer är att upphovsrätten ska kunna
förvärvas formlös.18

Att en person innehar upphovsrätt till ett verk i ett land medför inte automatisk att
skyddet finns i alla länder. Emellertid kan skyddet genom internationella överenskommelser
leda till att verket erhåller upphovsrättsliga rättigheter i de länder där överenskommelser
föreligger.19

2.4 Ekonomiska upphovsrätten

I den moderna upphovsrätten tillfaller ensamrätten i regel den fysiska person som är skaparen
till verket och därmed upphovsperson. Upphovsrätten är formlös och ensamrätten
uppkommer i den stund verket skapas.20 Den ekonomiska rätten utläses av 2 § URL och den
innebär rätten att förfoga över sitt verk genom exemplarframställning samt rätten att göra
verket tillgängligt för allmänheten.21 Den ekonomiska rätten och dess befogenheter är
uttömmande, det vill säga att det endast är de kriterier som ställs upp i 2 § URL, som rätten
avser.22 Ensamrätten är grunden för att upphovsrätt finns och vid ett upphovsintrång, är det
ensamrätten som har utnyttjats. Domstolen tar vid bedömning huruvida ett upphovsintrång ägt
rum eller ej, hänsyn till den som äger upphovsrätten, men har förbehåll om att det kan vara
annan än upphovspersonen som har upphovsrätten.23

Den ekonomiska rätten eller förfoganderätten som den även kallas, stadgas i 2 § URL.
Av förarbetena till lagen framgår att det är upphovspersonen som har rätten att förfoga eller

16 NJA 2017 s. 75.
17 Bernitz, U., Pehrson, L., Rosén, J., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 41.
18 Levin, M., Lärobok i immaterialrätt, s. 43 ff.
19 Bernitz, U., Pehrson, L., Rosén, J., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 45.
20 Levin, M., Lärobok i immaterialrätt, s. 72.
21 Levin, M., Lärobok i immaterialrätt, s. 136.
22 Prop. 1960:17 s. 52.
23 Bernitz, U., Pehrson, L., Rosén, J., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 75.
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bestämma över sitt verk. De ekonomiska rättigheterna delas ofta upp i två kategorier, vilka är
rätten att framställa exemplar och rätten att göra verket tillgängligt för allmänheten.24 Den
ekonomiska rätten är mer praktiskt lagd och avser upphovsrättens ekonomiska värden. Det är
endast upphovspersonen som har rätten att bestämma över när verket överförs till allmänheten,
framförs till offentligheten och när verket visas offentligt.25 Då någon av tidigare nämnda
rättigheter missbrukas av annan, kan det vara fråga om ett upphovsrättsintrång. NJA (Nytt
juridiskt arkiv) 2012 s. 975 avser fråga om en upphovsperson, som till följd av
upphovsintrång, fått sitt verk överfört till allmänheten. Verken avsåg ljudböcker som fanns
tillgängliga på en IP-adress som upphovspersonen inte distribuerade över. Högsta domstolen
(HD) fastställde att den svarande skulle utge ett vitesbelopp till upphovspersonen, då de
fastslog att ett utnyttjande av den ensamrätten hade skett.26

2.5 Ideella upphovsrätten

Upphovsrätten skiljer på den ideella rätten och den ekonomiska rätten. En stor del av det
upphovsrättsliga skyddet är att skydda upphovspersonens personliga förhållande till sitt verk.
Den ideella rätten benämns ofta genom den franska terminologin “droit moral”, som betyder
den moraliska eller ideella rätten. I Sverige tar droit moral tar sitt uttryck genom den så
kallade paternitets- eller namnangivelserätten, “droit de la paternité”, som står för rätten att
bli namngiven när en konstnärs verk utnyttjas. Även om det kan framstå som att den ideella
och ekonomiska rätten står för olika saker inom upphovsrätten, är det faktiskt så att det i
praktiken inom den ideella rätten kan leda till att den ekonomiska rätten nyttjas. I domen NJA
1996 s. 354, fastslog HD att Sveriges Television AB (SVT) hade underlåtit att ta hänsyn till
paternitets- eller namnangivelserätten till ett flertal upphovspersoner vid utnyttjande av
verken. SVT blev till följd av detta erlagda att utge skadestånd till var och en av
upphovspersonerna.27 Domen är ett exempel på när underlåtenhet av hänsyn till den ideella
rätten kan leda till ekonomiska rättigheter. Syftet med att en upphovsperson ska bli
namngiven då dess verk utnyttjas är för att bygga upp och upprätthålla en upphovspersons
rennomé.28 Inom den ideella rätten ingår även den så kallade respekträtten som innebär att ett
verk inte får ändras eller göras tillgänglig för allmänheten på ett sätt som är kränkande för
upphovspersonen. Bedömningen för när respekträtten är inskränkt framgår av förarbetena till
3 § URL. Utgångspunkten är att utgå från en måttstock, följaktligen görs bedömningen på hur
stor skada intrånget haft. I vissa fall, då skadan inte har varit av väsentlig betydelse för
upphovspersonen, anses inte respekträtten inskränkt. Bedömningen görs utifrån den
upphovsperson som anser sig blivit kränkt och de faktorer som vägs in är konstnärens
rennomé och den eventuella skada som utnyttjandet kan genererat.29 Ett avgörande som har
betydelse för respekträtten är NJA 1979 s 352. I målet var det en konstnär som framställt ett
konstverk i nära anslutning till en annan konstnärs verk. I enlighet med HD:s dom fastställdes

24 Prop. 1960:17 s. 60.
25 Prop. 1960:17 s. 51.
26 NJA 2012 s. 975.
27 NJA 1996 s. 354.
28 Levin, M., Lärobok i immaterialrätt, s. 161.
29 Prop. 1960:17 s. 64f.
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att den kärande konstnären inte hade blivit kränkt i tillräckligt stor omfattning i förhållande
till sin redan goda rennomé, att skadestånd skulle kunna bli gällande. Därmed blir det tydligt
att det skiljer sig mycket från fall till fall, och att den så kallade måttstocken kommer till
användning.
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3 Arbetsrätt

3.1 Den allmänna arbetsrätten

Under industrialismens tidiga stadie på 1800-talet, förekom frivilliga arbetsavtal mellan
arbetsgivaren och den enskilde arbetstagaren. Arbetstagaren befann sig i en utsatt position
och för att bli mer jämbördig arbetsgivaren, slöt de sig samman i olika fackföreningar. Syftet
var att skapa kollektiva regleringar av arbetsvillkor. Föreningarna var endast lokalt
begränsade, men senare kom decemberkompromissen till stånd. Överenskommelsen gav
arbetsgivaren rätt att fritt leda och fördela arbete och att fritt anställa och avskeda, i gengäld
fick arbetstagarna rätt att organisera sig. Splittringarna mellan parterna var stor och detta
mynnade ut i storstrejk som i senare led resulterade i lagstiftning om kollektivavtal och
arbetsdomstol.30

Arbetsrätten delar in de enskilda avtalen om utförande av arbete i två kategorier,
anställningsavtal och uppdragsavtal. I indelningen följer olika rättigheter beroende på om
parterna är uppdragsgivare och uppdragstagare eller arbetsgivare och arbetstagare.
Arbetstagare skyddas bland annat av semesterlagen och Lag (1982:80) om
anställningsskydd (LAS), till skillnad från uppdragstagarna. Motiveringen till detta är att
arbetstagare ses som en svagare part i förhållande till arbetsgivaren och uppdragstagarna är
ofta självständiga och mindre beroende av huvudmannen.31 Rättsreglerna om
anställningsförhållandet och om kollektivavtal samt den offentligrättsliga
skyddslagstiftningen för arbetslivet som hänger samman med dessa, tas upp i
samlingsbegreppet arbetsrätt.32

3.2 Arbetstagaren

Begreppet arbetstagare definieras inte i den svenska lagstiftningen, utan endast i förarbeten.33

Anledningen kan antagas vara då begreppet i lagen förutsätts vara känt.34 Endast en fysisk
person kan anses vara arbetstagare och en anställning förutsätter att arbete utförs på grund av
avtal. För att anses vara arbetstagare krävs ett avtal om att förhållandet mellan den arbetande
och huvudmannen föreligger. Avtalet är gällande oavsett om det är uttryckligt, skriftligt,
muntligt eller konkludent ingånget, såvida det är frivilligt.35 Karakteristiskt för ett
arbetstagarförhållande är att den som presterar arbete har bestämd tid, utför ett arbete på
anvisad plats och är underkastad en huvudmans arbetsledning. Det viktigaste kännetecknet för
anställningsförhållande är att en person mot ersättning utför arbete av ekonomiskt värde åt
någon annan under dennes ledning. Denna uppfattning är inte utan undantag och skiljer sig
från fall till fall. I mål AD 1992 nr 112, utreddes frågan huruvida Rune Zander var anställd

30 Andersson, A., Edström, Ö., Zanderin, L., Arbetsrätt, s. 10.
31 Sigeman, T., Sjödin, E., Arbetsrätten, s. 14f.
32 Sigeman, T., Sjödin, E., Arbetsrätten, s. 13.
33 Wolk, S., Arbetstagares immaterialrätter, s. 20.
34 Sigeman, T., Sjödin, E., Arbetsrätten, s. 27.
35 DS 2002:56 s. 110f.
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hos Garviks Utvecklings AB eller ej, när företaget gick i konkurs och övertogs av en tredje
part, Lars Svaneberg. Svaneberg kommunicerade ut till Zander att verksamheten skulle
fortsätta bedrivas och angav bland annat plats för arbete och lön. När sedan verksamheten
skulle läggas ned menade Svaneberg å ena sidan att Zander inte var anställd, medan Zander å
andra sidan ansåg att anställningsförhållande förelåg. Domstolen anförde att
anställningsförhållandet var gällande, då Svaneberg agerat som en arbetsgivare och därmed
fyllde en arbetsgivare funktion.36

Arbetstagarbegreppet i svensk rätt påverkas av bland annat EU-rätten, där begreppet
förekommer i flera rättsakter såsom exempelvis fri rörlighet för arbetstagare. Av EU-
domstolens praxis framgår det att arbetstagarbegreppet inte definieras genom hänvisning till
nationell lagstiftning utan ska ha en gemenskapsrättslig betydelse. Den ska ha en gemensam
och vidsträckt tolkning.37

Det kan vara svårt att skilja på ett anställningsavtal och ett uppdragsavtal då de ter sig
lika. I båda fallen har arbetsprestation utförts under en huvudman som ger ersättning för detta,
vilket gör gränsdragningen svår. En egenföretagare utför arbete för ett annat företag och
samtidigt tar ett fåtal mindre uppdrag kännetecknar i de flesta fall ett uppdragsavtal. Då
svensk rätt inte definierar begreppen är det helhetsperspektivet som är avgörande i det
enskilda fallet.38 Den typiska uppdragstagaren ter sig oftast annorlunda från arbetstagarna, då
de oftast åtar sig att självständigt utföra arbeten åt flera olika uppdragsgivare, när en
arbetstagare utför arbete för en arbetsgivare.39

Enligt allmänna civilrättsliga rättsprinciper ska arbetstagaren tillgodose sin
arbetsgivares intressen då han eller hon utför uppgifter inom anställningen. Lojalitetsplikten
är samlingsnamnet för de åtaganden en arbetstagare förpliktar sig till vid anställning, ofta
tystnadsplikt och distinktion mot andra omständigheter som kan komma att skada
arbetsgivaren.40 Arbetstagaren är även till följd av lojalitetsplikten förbjuden mot att driva
eller verka i annan konkurrerande verksamhet. Konkurrensklausulerna brukar avtalas och ska
undertecknas av båda parter, plikten är även tidsbestämt.41 Lojalitetsplikten samverkar med
lagen (1990:409) lag om skydd för företagshemligheter, en arbetstagare får inte röja sådan
information som kan skada arbetsgivaren i enlighet med 1 § samma lag.42 Överträdelse av
lojalitetsplikten i anställningsförhållande kan ligga till grund för uppsägning och kan även
vara skadeståndsgrundande.43

36 AD 1992 nr 112.
37 DS 2002:56 s. 109.
38 DS 2003:27 s. 108f.
39 Sigeman, T., Sjödin, E., Arbetsrätten, s. 27.
40 Adlercreutz, A., Mulder B, J., Svensk arbetsrätt, s. 234.
41 Munukka, J., Kontraktuell lojalitetsplikt, s. 151.
42 Adlercreutz, A., Mulder B, J., Svensk arbetsrätt, s. 234f.
43 Bernitz, U., Pehrson, L., Rosén, J., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 391f.
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3.3 Arbetsgivaren

Enkelt definierat är begreppet arbetsgivare, en arbetstagares motpart i ett anställningsavtal.44

Sedan 1970-talet har de svenska företagens storlek minskat och det blir allt fler mindre
företag med färre anställda.45 Den största ökningen av företag är de utan anställda. Här har det
skett en stor skillnad som påverkar anställningsformer sedan 1970-talet.46 Precis som
begreppet arbetstagare är arbetsgivarbegreppet inte definierat i svensk rätt. En arbetsgivare
kan vara både en fysisk eller juridisk person.47

I avgörandet om någon är arbetsgivare kan utgångspunkten vara tre frågor, enligt
praxis. I mål AD 1984 nr 141 utgår domstolen från de tre frågorna för att reda ut begreppet
arbetsgivare. Den första frågan är, “vilket eller vilka rättssubjekt som i egenskap av
arbetsgivare ansvarar för krav på grund av anställning?”. Enligt Källström och Malmberg är
utgångspunkten att den fysiska eller juridiska person som avtalar med annan gällande
utförande av arbete under anställningsförhållande är ansvarig för de krav som kan uppkomma
på grund av anställningsavtalet. Arbetsgivaren är därmed den som är arbetstagarens motpart i
ett anställningsförhållande. Den andra frågan är “för vems handlande arbetsgivaren
ansvarar?” Källström och Malmberg beskriver att en arbetsgivare som är en fysisk person
ansvarar för sina egna handlingar och en juridisk person ansvarar för sina organ, ex styrelse i
aktiebolag. Arbetsgivaren blir bunden av avtal som arbetstagaren ingår (inom ramen för
fullmakten). Den tredje frågan är “vilka begränsningar av organisatoriska slag som kan
finnas i arbetsgivarens plikter?” Exempelvis hur långt omplaceringsskyldigheten av anställda
sträcker sig.48

44 Källström, K., Malmberg, J., Anställningsförhållandet, s. 36.
45 DS 2003:27 s. 19.
46 DS 2003:27 s. 22.
47 DS 2003:27 s. 108.
48 Källström, K., Malmberg, J., Anställningsförhållandet, s. 36 ff.
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4 Ägare av rättigheterna

4.1 Det reglerade området

Datorprogram är det enda verk som finns lagreglerat i URL, för verk som skapas som ett led
av ett anställningsförhållande. När ingenting har avtalats mellan arbetstagare och arbetsgivare
gäller 40 a § URL, för arbetsgivarens rätt till upphovsrättsligt skyddade datorprogram som
uppkommit i anställningen.49 Om 40 a § URL ska kunna tillämpas fordras att det
immaterialrättsliga objektet är berättigat till skydd och att det skapats av en arbetstagare under
ett bestående anställningsförhållande. Kravet på immaterialrättsligt skydd framgår inte
uttryckligen av lagtexten, men det föreligger ändock en presumtion att datorprogram faller
under rekvisitet. Det står ännu inte helt klart hur anställningsförhållandet måste se ut för att
uppfylla rekvisitet arbetstagare i paragrafen. Huruvida en skillnad i bedömning av
ensamrätten föreligger mellan exempelvis en tillsvidareanställning och tidsbegränsad
anställning framgår inte tydligt, men vanligen ses det till arbetstagarens arbetsuppgifter
framför anställningsform.50

I enlighet med förarbetena till 40 a § URL, förstås att avsikten till att endast
datorprogram som skapas inom anställning regleras i en enskild lag har många anledningar.
Bland annat för att datorprogram ofta har en eller flera upphovspersoner och att det är av
väsentlighet för arbetsgivaren att få hela upphovsrätten överlåten på sig. En annan anledning
till att datorprogram enskilt regleras, enligt förarbetena, är att regeln inte ska generera en så
kallad “smittoeffekt” på andra upphovsrättsliga verk. Det framgår även i förarbetena att det
inte finns någon reglering som kan göras gällande för alla branscher vad avser upphovsrätt
skapad inom anställning samt att det ska värnas om avtalsfriheten och att det därmed är upp
till parterna att avtala om upphovsrätten i det enskilda förhållandet.51

Arbetsgivaren och arbetstagaren har friheten att avtala om upphovsrätten, dock går det
inte enligt branschpraxis att göra ett antagande att parterna själva har avtalat. Principen att
reglera upphovsrätten i anställning avviker från svensk rättstradition. Avseende 40 a § URL
strider den mot presumtionsregeln, att rätten ska tillkomma upphovspersonen som är
utgångspunkten i URL. Om kriterierna i 40 a § URL är uppfyllda sker en direktöverföring av
både den ideella och ekonomiska rätten och upphovsrätten övergår således till arbetsgivaren.
Detta med anledningen av 3 § URL, beträffande den ideella rätten, som då inte blir tillämplig
vid skyddet av datorprogram.52

4.2 Det oreglerade området

Lagstiftningen i enlighet med URL innehåller inte någon allmän regel om rättsförhållandet
mellan arbetsgivare och arbetstagare. Anledningen kan vara att lagen är äldre och skriven

49 Levin, M., Lärobok i immaterialrätt, s. 73.
50 Levin, M., Lärobok i immaterialrätt, s. 126.
51 Prop 1992/93:48 s. 115 ff.
52 Levin, M., Lärobok i immaterialrätt, s. 126f.
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med utgångspunkt att konstnärer ansågs vara fria och självständiga. Idag är det vanligt att
verk uppstår i anställningar, inte minst inom mediebranschen, där det ofta uppkommer
upphovsrättsskyddade verk dagligen, som inom exempelvis journalistbranschen. Svårigheten
att reglera upphovsrätten i anställningsförhållandet kan bero på att förhållanden och intressen
varierar från bransch till bransch.53 I normalfallet har arbetsgivaren rätt till det resultat som
arbetstagaren skapar inom tjänsten och det normala verksamhetsområdet. I ett
anställningsförhållande uppkommer problematiken avseende upphovsrätt, då huvudregeln är
att rätten alltid tillkommer den fysiska person som skapat verket.54 Utgångspunkten är då att
rätten alltid uppstår hos den anställda som blir den ursprungliga rättsinnehavaren.
Arbetsgivaren kan endast få en avledd rätt från upphovspersonen. Hur och i vilken
utsträckning rätten tillfaller arbetsgivaren blir därmed huvudfrågan.

Det som skapas inom ramen för anställningen måste i många fall få nyttjas av
arbetsgivaren för att anställningen ska få uppnå sitt syfte. Exempelvis på en tidningsredaktion
med anställda måste arbetsgivaren få publicera artiklar dagligen för att verksamheten ska
kunna fortgå. Väsentligt är så kallat normalt utnyttjande, som är utgångspunkten för
användandet, oavsett uttryckligt avtal eller ej. Normalt utnyttjande utreds utifrån
anställningsförhållandets art och kan beskrivas som ett konkludent avtal som bygger på
anställningsavtal och sedvänja. Det kan avtalas bort, utvidgas eller inskränkas genom avtal,
såsom individuella avtal eller kollektivavtal.55

Den grundläggande frågan gällande anställningsförhållanden och rättigheter är typiskt
sett, i vilken omfattning rätten ska förvärvas av arbetsgivaren. Frågor uppkommer även
avseende hur hantering av verk som skapats innan anställningen, men som kommer till
användning under anställningen och vem som kan äga rättigheterna av verk som skapats
under anställning efter att anställningen upphört.56 Enligt praxis upphör inte arbetsgivarens
nyttjanderätt av verk som skapats inom ramen för anställningen även om anställningen
upphör. I Göta hovrätt (HovR), dom d. 4 okt. 1966 (NIR 1967 s. 455), ville en
belysningsarkitekt ha ersättning för ett glasbruks produktion av ett verk, han skapat efter det
att anställningen upphört. Han ansågs dock ha överlåtit rättigheterna till det som skapats
under anställningen.57

Enligt arbetsrätten har arbetstagaren skyldigheter att utföra de arbetsuppgifter som
åligger honom eller henne i enlighet med de avtal som upprättats med arbetsgivaren.
Arbetsgivaren ska kunna nyttja de verk som skapas inom anställning och som behövs för att
driva verksamheten, de upphovsrättsliga regleringarna ska i de fallen inte vara ett hinder för
användning. Emellertid är det av stor vikt att verket skapas inom arbetsgivarens normala
verksamhetsområde samt nyttjas på ett sätt som är förenligt med dess syfte. Endast då kan det
vara försvarligt att förfoganderätten övergår till arbetsgivaren. Vid bedömning om
ensamrätten ska övergå till arbetsgivaren bör det fastställas om den verksamhet som bedrivs
är i överensstämmelse med de verk som arbetsgivaren skapar inom anställningen. Om så inte

53 Levin, M., lärobok i immaterialrätt, s. 121.
54 Wainikka, C., Upphovsrätten i mediebranschen - en fråga om avtal, SvJT 2007 s. 607.
55 Levin, M., Lärobok i immaterialrätt, s. 121.
56 Rosén, J., Upphovsrättens avtal, s. 286.
57 Referat: Ur svensk praxis., NIR 1967 (4) , s. 455.
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är fallet, finns ingen anledning att inskränka upphovspersonens rättigheter till det skapade
verket.58 Frågan som då uppstår är i vilken omfattning arbetsgivaren förvärvat upphovsrätten
och hur upphovspersonen kan disponera över rättigheterna som denne behåller.59 Den ideella
rätten kan alltid hävdas även om den ursprungliga upphovspersonen är anställd. Rätten kan
endast efterges i en preciserad och begränsad omfattning. Vid bedömande är verkets art och
tillkomsthistoria av betydelse.60

Det finns en skillnad vad avser vem som äger rättigheterna beroende på vilken
anställningsform som föreligger i det enskilda fallet, om det är en fast anställd, tillfällig
anställd, projektanställd, freelancers och rena uppdragstagare. Lojalitetsplikten ter sig olika,
beroende på hur avtalets varaktighet är och hur långsiktiga samarbetet är. Det föreligger en
grundläggande konflikt mellan upphovsrätten som en legal ensamrätt för den enskilda
upphovspersonen och den anställdes lojalitetsplikt, mot den anställdes möjlighet konkurrera
mot arbetsgivaren genom uppkomna rättigheter.61

4.3 Upphovsrättens övergång

Vanligen tillfaller ensamrätten upphovspersonen och att utnyttja annans verk bedöms som ett
upphovsintrång. I anställningsförhållanden kan hela eller delar av upphovsrätten övergå till
arbetsgivaren som då har rättigheterna, primärt är det förfoganderätten som övergår. Rätten
att bli namngiven, den ideella rätten, stannar i regel kvar hos arbetstagaren.62 Lagstiftningen
är begränsad och avser endast datorprogram enligt 40 a § URL, då hela ensamrätten övergår
till arbetsgivaren. Övriga branscher får förlita sig på de avtal som finns samt
branschöverenskommelser. Emellertid leder den vaga lagstiftningen till att rättsläget blir
oklart, det är således svårt att utse vem som har rättigheterna att förfoga över verket då det har
skapats som ett led av anställningen.63 Överlåtelse av upphovsrätt utläses av 27-29 §§ URL.
Upphovsrätten får delvis överlåtas vad avser den ekonomiska rätten. Verket får som led av
överlåtelsen, fortsättningsvis inte ändras eller kränkas i enlighet med 3 § URL.64 Om verket
och dennes överlåtelse är förenlig med dess syfte, är det möjligt att verket får ändras, i annat
fall är det inte tillåtet.65 Vidare har upphovspersonen rätt till ersättning för den överlåtna
upphovsrätten, det kan vara en engångsersättning i samband med överlåtelsen eller ersättning
i form av intäkt vid de tillfällen verket utnyttjas.66

Med stöd av 27 § URL, har upphovspersonen rätt att själv förfoga över sin
upphovsrätt genom att helt eller delvis överlåta den. Det finns en skillnad mellan rätten till en

58 Karnell, G., Arbetstagarens upphovsrätt: några utgångspunkter för bestämning av rättens övergång på
arbetsgivaren., NIR 1969 (1), s. 58.
59 Rosén, J., Upphovsrättens avtal, s. 286f.
60 Wolk, S., Arbetstagares immaterialrätter, s. 125.
61 Rosén, J., Upphovsrättens avtal, s. 287f.
62 Levin, M., Lärobok i immaterialrätt, s. 119.
63 Levin, M., Lärobok i immaterialrätt, s. 127.
64 Prop. 1960:17 s. 171f.
65 Olin, A, Upphovsrättslagen (1960:729) kommentaren till 28 §, Karnov.
66 Olin, A, Upphovsrättslagen (1960:729) kommentaren till 29 §, Karnov.
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immateriell prestation och ett fysiskt exemplar, överlåtelse av exemplaret innebär inte en
överlåtelse av rättigheter. Exempelvis en författare som sänder in ett manuskript, fortsätter i
de flesta fall äga rättigheterna till manuset.67

Enligt 28 § URL framgår det att om ej annat avtalats, äger den till vilken upphovsrätt:

“överlåtits icke ändra verket samt ej heller överlåta rätten vidare. Ingår rätten i en
rörelse, må den överlåtas i samband med överlåtelse av rörelsen eller del därav;
överlåtaren svarar dock alltjämt för avtalets fullgörande”.

Bestämmelsen är dispositiv och förbudet mot ändring och vidare överlåtelse får avtalas bort.
Det krävs inget skriftligt avtal för att överlåtelse eller bearbetning ska kunna avtalas bort, utan
konkludent handlande eller om det är underförstått att överlåtelse ska ske, anses vara giltigt i
enskilda fall.68 Ett intresse för den som ska offentliggöra ett verk finns i att göra vissa
ändringar, som att en förläggare vill kunna göra strykningar och omformuleringar i ett litterärt
verk som ska publiceras. En musikalisk komposition som ska utges i populärupplaga kan
behöva förenkla sättningen och ett konstnärligt bruksföremål som ska mångfaldigas i
industriell skala, kan behöva utformas på annat sätt än konstnären avsett. I andra fall ska
ändringar avtalas. Vidareöverlåtelse får godkännas genom tillstånd eller liknande av
upphovspersonen. Vidareöverlåtelse får i vissa fall ske även utan tillstånd om
omständigheterna är sådana att upphovspersonen får anses ha samtyckt till detta. Exempelvis
kan en reklambyrå vara berättigad att till sina kunder överlåta alster, som en hos byrån
anställd konstnär, skapar inom ramen för anställningen.69 I 39 § URL framgår det att
överlåtelse av rätt till inspelning av litterärt eller konstnärligt verk på film omfattar att verket,
får tillgängliggöras för allmänheten, med undantag från musikaliska verk. I
anställningsförhållande har lagstiftaren valt att huvudsakligen låta aktörerna på de olika
marknaderna, själva åstadkomma de regleringen som kan anses ändamålsenlig för branschen.
Dock är tillämpningen av 28 § URL, gällande överlåtelse och vidareöverlåtelse, samt 39 §
URL, om överlåtelse av rätt till filminspelning, tillämplig på anställningsförhållanden.70

Upphovsrättens övergång diskuterades även i tidigare nämnda NJA 2010 s. 559, fråga
i målet var om Åhléns hade rätt att nyttja ett upphovsrättsligt skyddat verk i form av ett CD-
omslag, utan att inhämta samtycke från upphovspersonen. Domstolen var oense i frågan om
det fanns underlag för att otillåten exemplarframställning hade skett. HD:s slutliga dom löd
att verket och dess natur var av sådan art att avtalet mellan EMI och upphovspersonen låg till
grund för att i senare led kunna använda verket som reklam. Därmed utgick ingen ersättning
till upphovspersonen och en övergång av upphovsrätten hade således skett.71

Ett annat mål som berör övergången av upphovsrätt är MD 2006:30, målet avsåg
beställning av musik från Svenska Kompositörer av Populärmusik (SKAP) till ett speciellt
ändamål av TV4 Aktiebolag (TV4). TV4 ställer i samband med beställningen ett krav om att

67 Rosén, J., Upphovsrättens avtal, s. 81f.
68 Olin, A, Upphovsrättslagen (1960:729) kommentaren till 28 §, Karnov.
69 Prop 1960:17 s. 179f.
70 Rosén, J., Upphovsrättens avtal, s. 285.
71 NJA 2010 s. 559.
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även förlagsrättigheterna till musiken ska övergå till TV4. Fråga i målet var således om dessa
avtalsvillkor kunde anses som skäliga. Domstolen bedömde i målet att villkoren inte var
oskäliga, med grund i att TV4 hade rimliga anledningar att även vilja få förlagsrättigheterna
till verken då det fanns tydlig koppling mellan verken och den verksamhet som TV4 bedrev.
Domstolen anförde även att det är en dispositiv rätt och att parterna är fria att avtala i det
enskilda fallet.72

I enlighet med Marknadsdomstolen (MD) 2010:12 då Svenska Fotografers Förbund
(SFF) yrkade att en oskälig konkurrensklausul förelåg i standardavtalet och att denna skulle
tas bort. SFF menade att klausulen innebar en inskränkning i fotografers frihet att kunna
utöva sitt yrke. Domstolen däremot anförde att klausulen, i förhållande till den dispositiva
rätten samt villkorets omfång inte var av sådan art att den kunde anses som oskälig.73

Vad avser övergång av upphovsrätten talas det om överlåtelse av ensamrätt eller
upplåtelse av upphovsrätt, det tidigare innebär ensamrätt att använda verket så hon han eller
hon önskar. Det senare ger endast arbetsgivaren rätt att använda eller utnyttja verket jämte
annan. För de arbetsgivare som önskar förvärva verket utan upphovspersonens inverkan, bör
få upphovsrätten överlåten på sig.74

I anställningsförhållande föreligger även lojalitetsplikten, dvs att en arbetstagare i
anslutning till att anställningen inleds åtar sig att inte verka för konkurrerande verksamheten
eller på annat sätt skada arbetsgivaren.75 Plikten har diskuterats i ett äldre mål från
Regeringsrätten (RR), NJA 1957 s. 770. Målet avsåg en upphovsperson som låtit sälja samma
verk eller delar av ett verk åt två konkurrerande bolag och således kränkt arbetsgivarens
ensamförsäljningsrätt. Domstolen fann i målet att upphovspersonen skulle utge ersättning till
arbetsgivaren.76

4.4 Lagförslaget

Ett förslag om reglering gällande upphovsrätt i anställningsförhållanden lades fram år 2010.
Förslaget innebär att en arbetsgivare som inom sitt verksamhetsområde och inom den normala
verksamheten med ensamrätt får förfoga över verken som skapats av en arbetstagare som ett
led av en arbetsuppgift eller efter instruktioner av arbetsgivaren. Arbetsgivaren skulle enligt
förslaget ha rätt att utnyttja verket för de ändamål som kan antas vid verkets tillkomst. Även
ändring av verket skulle vara tillåten, men endast i omfattningen som framgår av 3 § URL.
Bedömningen blev emellertid att en generell regel om den ekonomiska rätten i ett
anställningsförhållande inte skulle införas. En av anledningarna var att enligt utredningen
hade teknikutvecklingen medfört att det kunde uppstå oklarheter, om och i vilken omfattning
arbetsgivaren får förfoga över material som arbetstagaren skapat. Frågan kommer således
uppstå i större utsträckning i branscher där utvecklingen sker fort.77

72 MD 2006:30.
73 MD 2010:12.
74 Svensäter, L., Anställning och upphovsrätt s. 267f.
75 Levin, M., Lärobok i immaterialrätt, s. 121f.
76 NJA 1957 s. 770.
77 SOU 2010:24 s. 146 ff.
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Det har av doktrinen utvecklats en tumregel, som innebär att de upphovsrättsliga
rättigheterna övergår till arbetsgivaren då ett verk skapas som ett led av anställningen, det vill
säga inom det normala verksamhetsområdet. Tumregeln har visat sig ha viss tyngd i och med
att den har tillämpats av domstol. I mål AD 2002 nr 87, som presenteras mer genomgående i
avsnitt 5.2.2, avsåg ett förhållande mellan arbetsgivare och arbetstagare, som var medlem i
Försvarsförbundet. Domstolen fann i målet att arbetsgivaren inte kunde visa på att verket
hade skapats inom det normala verksamhetsområdet, således hade inte upphovsrätten övergått
till arbetsgivaren.78 Praxis när tumregeln har tillämpats är förhållandevis få och de gångerna
den har använts, har domstolen dömt restriktivt i förhållande till regeln och dess tillämpning.
Emellertid visar rättens tillämpning av tumregeln, att den har viss väsentlighet och att det
finns ett behov av reglering på området.

Enligt regeringens förslag 2010, framgår att det i många hänseenden vore att föredra
att införa en tumregel i lagstiftningen.79 Regeringens förslag om lagregel lyder som följande:

“en arbetsgivare, (i) inom sitt verksamhetsområde och (ii) för sin normala verksamhet,
(iii) med ensamrätt får förfoga över sådana verk som (iv) skapats av en arbetstagare
som ett led i arbetsuppgifterna eller efter instruktioner av arbetsgivaren. Det bör även
framgå att arbetsgivarens rätt ska omfatta (v) utnyttjanden för de ändamål som kan
förutses när verket tillkommer. Vidare bör framgå (vi) att i den mån verket måste
ändras för att ändamålet med dess tillkomst i anställningsförhållandet ska uppnås,
ska ändringen vara tillåten, dock endast i den omfattning det medges enligt 3 § URL.
Slutligen (vii) bör framgå att särskilda bestämmelser finns om rätt till datorprogram
som skapats i anställningsförhållanden.”80

78 AD 2002 nr 87.
79 SOU 2010:24 s. 163 ff.
80 SOU 2010:24 s. 170.
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5 Avtal

5.1 Olika former av avtal

5.1.1 Gemensamt för avtal

Avtal förekommer i olika former, gemensamt är dock att parterna vill åstadkomma en
förändring eller säkerställa något bestående. Avtalets grundstenar bygger på frågorna vem,
vad, när och var. Grundstenarna tillämpas vid utredning av oenighet om bundenhet, avtalets
innebörd och eventuella sanktioner. Avtalsrätten bygger på rätten att fritt ingå avtal och
skyldigheten att infria avtalet. Principen om avtalsbundenhet bygger på att avtal ska hållas,
pacta sunt servanda. Begränsningar i avtalsfriheten föreligger dock, då avtal inte får strida
mot tvingande lagstiftning.81

Utgångspunkten i svensk upphovsrätt är att rättigheterna till ett verk, tillhör
upphovspersonen som skapat verket.82 Överlåtelse och upplåtelse av upphovsrätt får avtalas
fritt och det sker genom exempelvis beställningsavtal, anställningsavtal, uppdragsavtal,
licensavtal, hyresavtal, legoavtal och avtal om totala överlåtelser.83 Det föreligger inget
formkrav i överlåtelse utan överenskommelser får fritt avtalas, med undantag för den ideella
rätten. Både muntliga och skriftliga avtal anses giltiga, men även avtal som uppstår genom
konkludent handlande eller genom inarbetat branschpraxis och annan sedvänja gäller.84 I ett
anställningsförhållande övergår upphovsrätten till arbetsgivaren i den utsträckning som följer
uttryckligen, underförstått av ett anställningsavtal eller av ett särskilt avtal.85

5.1.2 Anställningsavtal och uppdragsavtal

Ett anställningsavtal innebär att arbetsgivaren genom avtal får rätten till arbetstagarens
arbetskraft under fastställd tid. Avtalet innebär även att arbetsgivaren har rätt till resultatet
och får fastställa hur arbetet ska utföras. Till skillnad från andra avtal om arbete, såsom
uppdragsavtal, måste arbetsgivaren följa tvingande lagstiftning inom arbetsrätten.86 Trots att
regleringen i URL beträffande upphovsrätt i anställningsförhållanden är begränsad, tillhör det
inte vanligheten att detta regleras i anställningsavtalen.87 Som tidigare nämnts är det den
anställdes arbetsuppgifter som ligger till grund för vem som äger rättigheterna i ett
anställningsförhållande. Därför är det av stor vikt att arbetsuppgifterna tydligt framgår i
anställningsavtalet, men det är dock vanligt att dessa frågor förblir oreglerade.88

Uppdragsavtal sluts mellan uppdragsgivare och uppdragstagare och upprättas i regel av en

81 Ramberg, J., Ramberg, C., Allmän avtalsrätt, s. 17 ff.
82 SOU 2010:24 s. 18.
83 SOU 2010:24 s. 93.
84 Rosén, J., Upphovsrättens avtal, s. 83.
85 SOU 2010:24 s. 18.
86 Källström, K., Malmberg, J., Anställningsförhållandet, s. 23.
87 Rosén, J., Upphovsrättens avtal, s. 104f.
88 Rosén, J., Upphovsrättens avtal, s. 291.
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självständig företagare.89 Här råder väsentlig avtalsfrihet mellan parterna. Anställningsavtal
och uppdragsavtal har den gemensamma benämningen arbetsavtal och när parterna inte är
klassificerade benämns parterna som den arbetspresterande parten och huvudmannen.90

5.1.2 Kollektivavtal

En övergång av immaterialrätt från arbetstagare till arbetsgivare kan komma till stånd genom
kollektivavtal. I 23 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL) framgår det
att kollektivavtal avser ett skriftligt avtal mellan arbetsgivarorganisation eller arbetsgivare och
arbetstagarorganisation. Även anställningsvillkor för arbetstagare eller om förhållandet i
övrigt mellan arbetsgivare och arbetstagare framgår av lagen. Kollektivavtal är ett slags
tredjemansavtal, dvs ett avtal mellan två parter som binder en tredje. I svensk rätt är
tredjemansavtal normalt sett inte giltiga, men numera är kollektivavtalen giltiga genom
lagstiftningen.91 Kollektivavtalet får dock inte frångå gällande rätt,92 men kan i princip
omfatta alla frågor som gäller förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.93 Ett
kollektivavtal är en överenskommelse om gemensamma regler inom en viss bransch som
avtalats fram genom förhandling. Bland annat kan överföring av upphovsrätt från
arbetstagaren till arbetsgivaren kan komma till stånd genom ett kollektivavtal.94

Kollektivavtalen som rör rätten till arbetstagares verk och de närstående rättigheterna sker
främst inom branscher som traditionellt sett kan kopplas till de kreativa områdena. Ett
exempel där kollektivavtalen reglerar upphovsrätt är inom de olika delarna av
mediebranschen.95 Branscher som använder avtalen för att reglera upphovsrättsfrågor är
exempelvis mellan Svenska Tidningsutgivarföreningen och Svenska Journalistförbundet,
mellan Medie- och informationsarbetsgivarna och Svenska Teaterförbundet. Kollektivavtalen
kan se väldigt olika ut, i en del avtal förvärvar arbetsgivaren en stor del av rättigheterna och i
andra fall en mycket begränsad nyttjanderätt.96 Kollektivavtalet mellan Medieföretagen och
Journalistförbundet reglerar upphovsrätten på följande sätt;

“4 § Upphovsrätt
4.1 Rätten till upphovsrättsligt skyddade verk och prestationer För vissa medarbetare
råder ett upphovsrättsligt anställningsförhållande. Med detta avses att dessa i tjänsten
framställer litterära och konstnärliga verk eller utför andra prestationer som skyddas
av upphovsrättslagen. Rätten till sådana verk och prestationer tillkommer företaget
för nyttjande i dess verksamhet såväl under anställningstiden som därefter. Vid
utnyttjandet skall företaget iaktta medarbetarens ideella rätt enligt 3 §

89 DS 2003:27 s. 108.
90 Källström, K., Malmberg, J., Anställningsförhållandet, s. 23.
91 Wainikka, C., Upphovsrätten i mediebranschen - en fråga om avtal, SvJT 2007 s. 606.
92 Prop. 1975/76:105 Bilaga 1, s. 370.
93 Ahlström, k., Kollektivavtal, s. 41.
94 Wolk, S., Arbetstagares immaterialrätter, s. 23.
95 Wolk, S., Arbetstagares immaterialrätter, s. 25.
96 Wainikka, C., Upphovsrätten i mediebranschen - en fråga om avtal, SvJT 2007 s. 605.
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upphovsrättslagen. De närmare förutsättningarna för företagets utnyttjande regleras i
överenskommelse mellan de lokala parterna.

4.2 Ersättning för visst utnyttjande För utnyttjande utöver vad som kan anses ligga
inom ramen för anställningsavtalet betalar företaget årligen ett belopp att fördelas
bland berörda medarbetare. Beloppet fastställs årligen av de centrala parterna i
förhandling. Fördelningen av ersättningen sker enligt regler och i former som de
lokala parterna kommer överens om.”97

Kollektivavtalet mellan Medieföretagen och Teaterförbundet för scen och film har mer
omfattande reglering av upphovsrätten och reglerar exempelvis producentens rätt till
överlåtelse av upphovsrätten, rätt till ersättning och att producenten förbinder sig att verka för
att brott mot upphovsrättslagen beivras.98

5.1.3 Ramavtal

Ramavtal är avtal mellan exempelvis arbetsgivarorganisationer och fackliga organisationer,
men inte får ställning som kollektivavtal.99 Ramavtal kan ofta omfatta de som utför arbete,
men inte är anställda och därför inte blir kollektivavtal. Även i ramavtalen förekommer olika
hanteringar av frågorna gällande upphovsrätten. I ramavtalet mellan SVT, UR och Sveriges
författarförbund regleras upphovsrätten genom 5 § i avtalet.

“§ 5 TIDIGARE UTGIVET VERK
Med tidigare utgivet verk menas verk som före aktuell sändning blivit utgivet på sätt
som anges i 8 § andra stycket Upphovsrättslagen (URL). Parterna konstaterar
härvidlag att SVT:s/UR:s nyttjande av ett verk enligt detta avtal inte konstituerar en
utgivning. SVT/UR har rätt att nyttja medlems alla utgivna originalverk och
översättningar mot att honorar utges enligt punkterna 1 och 2 nedan.
SVT/UR har inte skyldighet att i förväg meddela medlemmen eller SFF vilka verk som
SVT/UR avser att nyttja.
Om medlem inte önskar nyttjande av sina verk eller vill undanta något av dem från
sändning eller inte vill att viss person användes vid framförandet, skall han meddela
detta i rekommenderat brev till SVT/UR som är skyldigt att respektera medlemmens
önskemål. SVT/UR skall iaktta medlems ideella rätt enligt 3 och 11 §§ URL.”100

I ramavtalet mellan Svensk Scenkonst och Dramatikerförbundet regleras upphovsrätten bland
annat på följande sätt;

97 Journalistavtalet Public service 2017-2020.
98 Film-, TV-, Videoinspelningsavtal 2017-2020.
99 Wainikka, C., Upphovsrätten i mediebranschen - en fråga om avtal, SvJT 2007 s. 605.
100 AVTAL mellan Sveriges Television AB Sveriges Utbildningsradio AB och Sveriges Författarförbund
avseende nyttjande av Sveriges Författarförbunds medlemmars verk m m i television.
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“10 ANVÄNDNING AV VERK I PR- OCH INFORMATIONSMATERIAL Teatern har
rätt att använda en begränsad del av verket i teaterns pr- och informationsmaterial,
t.ex. i videoinformation om teatern och dess föreställningar, reklam i radio/TV eller
på Internet eller i andra media. Särskilt avtal om upplåtelse och ersättning med
dramatikern/översättaren krävs i de fall då större delar av texter skall användas än
vad som kan anses rimligt i enlighet med allmän marknadsföring eller i övrigt där det
kan anses stå i strid med gällande upphovsrätt.”101

Ramavtalen kan se väldigt olika ut beroende på vilken bransch som avtalar.

5.1.4 Standardavtal och avtalslicens

Standardavtal förekommer vanligen inom mediebranschen och används vid exempelvis inköp
av olika typer av rättigheter och vid andra slags prestationer där upphovsrättsliga verk är
resultatet.102 Standardavtalen, ramavtalen och kollektivavtalen kan ha avgörande betydelse för
villkor i enskilda fall och ska anses i betydande mån komplettera eller substituera den av lag
givna avtalsregleringen, som exempelvis avtalslicens.103

Avtalslicenser är, till skillnad från ovan nämnda avtal, lagstadgat i svensk rätt och
återfinns i 42 a- 42 f §§ URL. Vilka innebär att avtal kan träffas, om användning av verk med
en organisation som företräder ett flertal svenska upphovspersoner på området och därigenom
få rätt att använda verk av upphovspersoner som inte företräds av organisationen. Detta med
anledning att eventuella nyttjare genom avtalet ska få alla de rättigheter som behövs för sin
verksamhet och att berörda upphovspersoner ska få ersättning för detta. Skyddsregler för
upphovspersonernas intresse tillgodoses genom exempelvis, rätt till ersättning och möjlighet
att förbjuda användningen.

Det lyser en frånvaro i upphovspersonernas fackliga organisationers intresse av den
enskildes upphovsrätt. Inom bokutgivningen är det vanligare att upphovsrätten regleras i
ramavtal och i musikbranschen är det vanligare med standardavtal.104

5.2 Avtalstolkningen

5.2.1 Den allmän avtalstolkning

Avtalstolkning leder i regel till att verken som skapas inom anställning får nyttjas av
arbetsgivaren i den normala verksamheten och i den omfattning som med någorlunda säkerhet
kunde förutses när verket skapades.105 Upphovsrätten är menad att ge upphovspersonen frihet
att själv förfoga över rättigheterna som följer av upphovsrätten. Enligt Statens offentliga
utredning (SOU) avseende avtalad upphovsrätt, kan det dock bli svårt för upphovspersonen

101 AVTAL mellan Svensk Scenkonst och Sveriges Dramatikerförbund avseende förvärv och framförande av
dramatiska verk och översättningar (teatrar) Hämtad 2017-05-16
102 Wainikka, C., Upphovsrätten i mediebranschen - en fråga om avtal, SvJT 2007 s. 605.
103 SOU 2010:24 s. 84.
104 Rosén, J., Upphovsrättens avtal, s. 104f.
105 SOU 2010:24 s. 18.
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att själv förvalta och tillvarata de rättigheter som finns, då bland annat mediemarknaden blir
alltmer komplicerad med tiden.106 I vissa fall kan parternas överenskommelse kräva tolkning
och inga särskilda tolkningsregler finns i URL. Det förekommer dock av en del
tolkningsprinciper i praxis och doktrin. I övrigt är det de allmänna avtalsrättsliga- och
obligationsrättsliga reglerna eller principerna som ska tillämpas.

Avtalstolkningsprinciperna inom upphovsrätten är de så kallade
specialitetsgrundsatsen och specialitetsprincipen, även kallad specifikationsprincipen.
Specialitetsgrundsatsen innebär att upphovspersonens rättigheter endast i den mån som
uttryckligen följer av avtalet kan anses övergå till förvärvare. Specialitetsprincipen innebär att
omfattande och otydliga avtal eller tysta avtal ska tolkas restriktivt alternativt inskränkande
till upphovspersonens förmån. Det innebär att totalöverlåtelser eller väldigt breda förvärv inte
antas föreligga.107 Avtalen måste därmed innehålla klara och specificerade över- eller
upplåtelser för att vara användbara. Endast det som klart och tydligt framgår av avtalet blir
giltigt. Anledningen till den restriktiva tolkningen är en strävan att skydda upphovspersonerna
från ofördelaktiga avtal. Enligt 28 § URL tillämpas specialitetsgrundsatsen när det gäller
bearbetning och vidareöverlåtelse. Om inget annat har avtalats får inga bearbetningar göras,
inte ens rätta stavfel innan publicering av text. Den som förvärvar en upphovsrätt får inte
heller överlåta den vidare, om inget annat avtalats. Vid handel är det därför av stor vikt att
detta avtalas.108 Principerna är inte lagstadgade men förslag att införa grundsatsen och
principen i lag lades fram år 2010. Detta genomfördes dock inte.109

I HD mål nr Ö 5304/14 anförde HD att avtalsfrihet råder på området och inga
formkrav finns vid överlåtelser och upplåtelser av rättigheter. Vid oklara eller tysta avtal,
gällande omfattning av överlåtelsen eller upplåtelsen av ett verk krävs tolkning och utfyllnad
av överenskommelsen i vissa fall. Det är då de allmänna avtalsrättsliga regler och principer
som tillämpas vid tolkningen och de särskilda tolkningsreglerna för upphovsrätt som
utvecklats genom praxis och doktrin. Specialitetsgrundsatsen har tillämpats i målet och i
enlighet med principen ska inget annat av upphovspersonens förfoganderätt anses övergått till
förvärvaren än vad som uttryckligen följer av avtalet. Principen kompletteras av
specialitetsprincipen i målet. Vid tolkning ska även hänsyn tas till vad det är för verk, om det
är av konstnärlig natur eller mer teknisk. Även parternas styrkeförhållande beräknas in vid
tolkningen. Med bakgrund till detta dömde HD till fördel för upphovspersonen.110

I mål NJA 2010 s 559 där Åhléns AB använt en bild på ett CD-omslag i
reklamsammanhang utan att upphovspersonen till bilden på omslaget blivit omnämnd eller
fått ersättning för detta. Här tillämpades specialitetsgrundsatsen och specialitetsprincipen för
att tolka avtalet som förelåg mellan parterna. Domstolen framhöll att med anledning av detta,
skulle avtalen tolkas restriktivt. Även om upphovspersonens namnangivelserätt inskränktes
ansågs det i regel vara underförstått att vid upplåtelse av rätt att använda verket på
förpackning till en vara som är avsedd för vidareförsäljning, att försäljaren i senare led har

106 SOU 2010:24 s. 83.
107 SOU 2010:24 s. 94.
108 Wainikka, C., Upphovsrätten i mediebranschen - en fråga om avtal, SvJT 2007 s. 601f.
109 SOU 2010:24 s. 41.
110 HD mål nr Ö 5304/14.
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rätt att använda den i marknadsföringssyfte. Detta fastän avtalet ska tolkas restriktivt och till
upphovspersonens fördel.111

5.2.2 Tumregeln

Av den juridiska doktrinen har tolkningsprincipen, tumregeln, växt fram. Regeln är en
vägledning när inget avtal eller överenskommelse har upprättats mellan arbetsgivare och
arbetstagare, vad avser de upphovsrättsliga verk som arbetstagaren skapar inom anställningen.
Lagstiftningen ger endast vägledning avseende de verk som är berättigade till upphovsrätt vad
avser datorprogram, enligt 40 a § URL, upphovsrätten övergår då till arbetsgivaren om verket
har skapats av en arbetstagare som ett led av en arbetsuppgift. Övriga branscher har således
inget stöd i lagstiftningen vad gäller vem som äger upphovsrätten i de fall då en arbetstagare
skapar verk i led av anställningen. I de situationer är tumregeln en viktig del i bedömningen
när svaret inte finns i de avtal som arbetsgivare och arbetstagare har upprättat sinsemellan.112

Det skiljer sig mycket mellan olika branscher, i rättslig mening är branschen och dess
natur av väsentlig betydelse vid bedömningen om förfoganderätten av verket har övergått till
arbetsgivaren eller ej. Vad som avses med arbetsgivarens normala verksamhetsområde skiljer
sig givetvis också mellan olika branscher, vilket gör att det i ena branschen kan ses som en
överföring av förfoganderätten medan det i en annan bransch kan få ett annat utfall. Det kan
även vara fråga om konkludent handlande som kan leda till att en överlåtelse av
förfoganderätten kan anses vara för handen. Omständigheter som nyss nämnda, är sådana som
vävs in i tumregeln och har betydelse för den slutliga bedömningen.113

Praxis där tumregeln har haft betydelse är AD 2002 nr 87. Målet avsåg en musikkår
som var medlem i Försvarsförbundet och ansåg sina närstående rättigheter inskränkta av
arbetsgivaren. Fråga i målet var således om musikerna hade överlåtit sina närstående
rättigheter till arbetsgivaren eftersom anställningen, anställningsavtal och verken var inom
arbetsgivarens normala verksamhetsområde.114 I RH 2009:7 var frågan om en
journalistpraktikants arbete var utöver det som var avtalat. Fråga var därmed om rättigheterna
till de verk som praktikanten hade skapat hade övergått till arbetsgivaren. Domstolen
fastställde att praktikgivaren genom nyttjande av praktikantens verk, hade inskränkt
praktikantens upphovsrätt.115 Enligt de båda målens domskäl, är det upp till arbetsgivaren att
visa att en överlåtelse har skett. I normalfallet avtalas upphovsrättens övergång i anställnings-
och kollektivavtal. I fall där det inte finns några avtalsklausuler tillämpas tumregeln som då
innebär att upphovsrätten tillfaller arbetsgivaren när verket skapas inom arbetsgivarens
normala verksamhetsområde. Tumregelns betydelse i AD 2002 nr 87 visade att arbetsgivaren
inte kunde påvisa att avtal och anställning mellan arbetsgivare och arbetstagare var av sådan
natur att överföring av närstående rättigheter inte kunde tillämpas i enlighet med tumregeln.116

I RH 2009:7 hade tumregeln stor betydelse i det hänseendet att de verk som praktikanten

111 NJA 2010 s. 559.
112 SOU 2010:24 s. 162.
113 Godenhielm, B., Arbetstagares upphovsrätt., NIR 1978 (1), s. 322 ff.
114 AD 2002 nr 87.
115 RH 2009:7.
116 AD 2002 nr 87.
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skapade inte låg inom ramen för arbetsgivarens normala verksamhetsområde.117 Båda
domarna är exempel på när tumregeln tillämpats i svensk rättspraxis, emellertid finns det få
domar som avser dessa typer av förhållanden och anställningens art och
branschöverenskommelser är av stor väsentlighet.118

Arbetstagaren har arbetsskyldighet gentemot arbetsgivaren vilket kan innebära att
utföra uppgifter som kan generera upphovsrätt. Emellertid är kriteriet att endast verk som hör
till det normala verksamhetsområdet, kan ligga till grund för sådan bedömning.119 Således
genererar verk som skapats utanför anställning eller arbetsgivarens normala
verksamhetsområde, utanför tumregelns tillämpningsområde och det är därmed ovisst vem
som äger upphovsrätten, mer troligt är att den tillfaller den som skapat verket i enlighet med 1
§ URL.

För tumregel och dess praktiska betydelse vid tillämpning, är det endast den
ekonomiska rätten som övergår till arbetsgivaren då ett verk skapas till följd av anställning
och inom arbetsgivarens normala verksamhetsområde. De ideella rättigheterna förblir hos
arbetstagaren, som exempelvis rätten att bli namngiven.120

Tumregeln som lagregel har diskuterats och enligt SOU har förslaget om en
presumtionsregel lagts fram. Regeln skulle innebära att all förfoganderätt övergår till
arbetsgivaren då verket skapas som ett led av anställningen. Emellertid kvarstår
problematiken vad avser branschspecifika omständigheter. Enligt utredningen kan även en
presumtionsregel av det aktuella slaget innebära förvirring för parterna, vad avser ersättning
och omfång av överföring av rättigheter. Regleringens syfte skulle i sådana fall vara att
förenkla och verka flexibelt för de upphovsrättsliga rättigheterna vid anställningsförhållanden.
I enlighet med utredningen och dess slutsats, bör en lagfäst regel införas som gällande rätt.
Tumregeln tillämpas i praxis och bör i enlighet med utredningen utgöra gällande rätt och inte
endast en regel som stöds av doktrinen.121

117 RH 2009:7.
118 AD 2002 nr 87.
119 Svensäter, L, Anställning och upphovsrätt, s. 352.
120 Godenhielm, B., Arbetstagares upphovsrätt., NIR 1978 (1), s. 331.
121 SOU 2010:24 s. 162 ff.
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6 Analys

6.1 Verket och upphovspersonen i anställning

Med anledning till att syftet med URL är att ge upphovspersonen skydd oavsett verk för att
verken inte ska missbrukas på olika sätt,122 måste det i ett anställningsförhållande avgöras
vem som äger rättigheterna. Verken ska skyddas från att missbrukas av antingen
arbetstagaren eller arbetsgivaren, beroende på ägaren av rättigheterna.

Som tidigare nämnt ska ett verk vara litterärt eller konstnärligt skapat och det finns
inga större krav för att falla under definitionen utöver kravet att uppnå originalitet och
självständighet.123 Allt som skapas inom en anställning väcker därför inte frågan om vem som
äger det. Upphovsrätten är uppdelad i två grupper, för att inget ska falla utanför URL:s
tillämpningsområde. Vad avser 1 § URL är den inte uttömmande, utan lämnar visst utrymme
för tolkning då tekniken och verken utvecklas.124 Detta kan ses som en fördel då den skyddar
de flesta verk oavsett hur tekniken utvecklats. Kraven för upphovsrätt är få, det förutsätter
endast att verket ska uppnå originalitet och självständighet. Anledningen till att det föreligger
viss reglering är för att inte hämma konkurrensen om allt som skapas får upphovsrätt.125

Eftersom kraven är lågt satta finns risken att alltför många verk får upphovsrättsligt skydd och
konkurrensen hämmas. Ett verk ska komma från upphovspersonen själv och vara en personlig
och skapande insats.126 Utgångspunkten är därmed att det är den som skapat verket som ska
anses vara upphovsperson, om det i senare led kan bli arbetsgivaren som äger rättigheterna
beror på anställningsförhållandet och avtalet.127 Eftersom upphovsrätten i
anställningsförhållande inte är lagstadgat, med undantag för datorprogram, kan problem
uppstå om det är arbetsgivaren som äger rättigheterna då upphovspersonen antas äga
rättigheterna.

De immateriella tillgångarna är idag väldigt viktiga för många företag. Det ligger i
företagens intresse att rättigheterna till verken som skapats av anställda inte ska tillfalla den
anställda. Företagen investerar pengar i de anställda och i vissa anställningar får arbetstagaren
lön för att skapa upphovsrättsligt skyddade verk, såsom inom journalistyrket, för fotografer
med flera. Skulle upphovspersonen äga alla rättigheter hade det varit svårt för arbetsgivare att
få tillgång till verken. Det hade inte heller varit lönsamt för företagen att anställa personer för
deras intellektuella skapande, då detta ofta kräver stora investeringar. Många företag lägger
därför stor vikt i att skydda verken som är användbara för verksamheten. För ett företag är de
immateriella tillgångarna en stor konkurrensfördel och skyddas de inte på ett bra sätt kommer
förutsättningarna för konkurrensen försämras. Det föreligger därmed en intressekonflikt i att
skydda den ursprungliga upphovspersonens rättigheter till det verk som den skapat och
företagens vinstintressen. Å ena sidan om företaget inte tjänar pengar på den anställdes

122 Levin, M., Lärobok i immaterialrätt, s. 68 ff.
123 Levin, M., Lärobok i immaterialrätt, s. 80.
124 Levin, M., Lärobok i immaterialrätt, s. 74.
125 Levin, M., Lärobok i immaterialrätt, s. 80 ff.
126 Bernitz, U., Pehrson, L., Rosén, J., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 56.
127 Levin, M., Lärobok i immaterialrätt, s. 80.
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upphovsrättsliga verk, kommer den inte existera och den anställde kommer inte få lön för sitt
skapande. Å andra sidan om den anställdes rättigheter inte respekteras kan det resultera i
bristande motivation. En balans mellan den ekonomiska rätten och den ideella rätten kan
därför betraktas som en fördel för båda parterna.

Huvudregeln i 1 § URL är att den som skapat ett litterärt eller konstnärligt verk är den
som äger upphovsrätten. Ett undantag till detta är som tidigare nämnt i äganderätten i ett
anställningsförhållande. I många fall blir det arbetsgivaren som äger upphovsrätten av det
som skapats i tjänst. Det gäller även när det är fler fysiska personer som genom en gemensam
arbetsinsats har åstadkommit ett verk. I 7 § URL förekommer en presumtion att den person
vars signatur eller pseudonym som utsätts på exemplar av verket när verket görs tillgängligt
för allmänheten är den som är upphovsperson. Inom anställningsförhållandet existerar dock
inte presumtionsregeln. Upphovspersonen presumeras inte vara ägare av upphovsrätten, utan i
första hand ses till vad parterna avtalat.

6.2 Anställningsförhållandet

Om det föreligger ett anställningsförhållande eller ej är av stor betydelse för att avgöra vem
som äger rättigheterna inom upphovsrätt. Begreppet ”arbetstagare” är inte definierat i svensk
lagtext.128 För att avgöra huruvida det föreligger ett anställningsförhållande, ses det till
anställningsavtalet och att ett arbete utförs utifrån det. Vid bedömningen av anställning är det
inte endast avtalet som tas in i beräkning, exempelvis kan det vara uppdragsavtal, men arbetet
och relationen gör att det ses som ett anställningsförhållande. Det finns inget formkrav på
avtalet utan det är giltigt oavsett om det sker muntligt, skriftligt eller konkludent,129 vilket kan
göra det svårt att fastställa förhållandet. Att avgöra utifrån ett upphovsrättsligt perspektiv vem
som äger rättigheter av verk som är skapat i ett anställningsförhållande försvåras när det inte
klart och tydligt framgår vem som är arbetstagare och arbetsgivare. När det blir otydligt om
anställningsförhållandet existerar presumeras det att den fysiska personen som skapat verket
är upphovsperson och således äger rättigheterna.130 Vilket kan leda till att den som egentligen
är arbetsgivare och i det enskilda fallet ska äga rättigheterna, förlorar dessa. I förarbetena och
praxis framgår det att det som är typiskt i ett arbetstagarförhållande är att den som presterar
arbete och har bestämd tid, utför ett arbete på en specifik anvisad plats och han är underkastad
en huvudmans arbetsledning är anställd.131 Att definiera begreppen i lagen hade underlättat
avgörandet om ett anställningsförhållande föreligger, det kan dock vara svårt att ha en fast
definition av begreppen då anställningsformerna ser väldigt olika ut nu jämfört med tidigare.
Det kan även komma att se annorlunda ut i framtiden, vilket gör det svårt att lagstadga.

Ett exempel på hur en konflikt kan se ut är Arbetsdomstolen (AD) 1992 nr 112.
Parterna Rune Zander och Lars Svaneberg var oense huruvida ett anställningsförhållande
förelåg eller ej. Domstolen ser inte bara till om ett anställningsavtal finns utan ser till hur
förhållandet ser ut. I målet hade ena parten agerat som en arbetsgivare vanligen gör och den
andra parten hade agerat som en arbetstagare. Därmed förelåg ett anställningsförhållande.

128 Wolk, S., Arbetstagares immaterialrätter, s. 20.
129 DS 2002:56 s. 110.
130 Prop. 1960:17 s. 85.
131 DS 2002:56 s. 110.
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Anledningen var bland annat att Zander fått en angiven plats, var han skulle utföra arbetet och
att semester diskuterats, men även att lön betalats ut.132 I dagens samhälle är det allt vanligare
att arbetet ser olika ut i anställningar. Bland annat har arbetstiderna blivit mer flytande och
likaså arbetsplatsen.133 Här kan det uppstå svårigheter att avgöra om det är en arbetstagare då
tiden och platsen inte är bestämd i många arbeten längre. Tekniken som gör att arbetstagare
kan vara tillgängliga större delen av dygnet gör att det blir svårt att avgöra om arbetstider
föreligger.

När inte arbetstagare är definierat i lagstiftningen134 uppstår det ett problem vid
avgörande vem som är arbetsgivare då den ska anses vara motpart.135 Det kan vara
komplicerat att avgöra om det är ett uppdragsförhållande eller anställningsförhållande
eftersom de ter sig, i vissa fall, lika i praktiken. Båda kan vara en person som under viss tid,
mot ersättning utför arbete av ekonomiskt värde åt någon annan under dennes ledning, vilket
är ett tydligt kännetecken för anställningsförhållande.136 Det är av vikt att avgöra om det rör
sig om arbetstagare eller uppdragstagare vid upphovsrättsliga konflikter då en arbetstagare ses
som den svagare parten i anställningsförhållande och därför är mer skyddad. En
uppdragstagare är ofta egenföretagare och är inte i samma beroendeposition som en
arbetstagare, då den ofta har fler uppdragsgivare.137 I det hänseendet är det även svårt att
avgöra vem som äger rättigheter av ett verk då det kan se olika ut beroende på formen.
Eftersom begreppen inte är definierade i lag,138 kan det skapa viss osäkerhet om den enskilde
inte är klar med vilket förhållande som föreligger. Avgörandet kan ha en betydelse hur
eventuellt avtal om upphovsrätt tolkas. Men även eftersom presumtionsregeln inte är
tillämplig inom anställningsförhållande så är det viktigt att avgöra förhållandet.139 Det görs
därutöver en skillnad avseende lojalitetsplikten beroende på om den skapande av verket är
fast anställd eller uppdragstagare, då plikten ser olika ut beroende på avtalets varaktighet och
långsiktigheten i samarbetet.140 Enligt lojalitetsplikten har arbetstagaren ett förbud att
konkurrera med arbetsgivaren.141 Det innebär att ett verk som skapas av en anställd med hög
lojalitetsplikt blir det svårare för den att få äga rättigheter till verk som kan användas för att
konkurrera med arbetsgivaren.

Om det inte är upphovsrättsligt skyddat verk som framställts inom ramen för
arbetsuppgift, antas den fysiska personen som skapat verket vara upphovsperson. Det är
därmed viktigt att avgöra vad som ingår i arbetsuppgifterna och utifrån det går det att avgöra
om verket är en produkt av arbetet. När inte arbetsuppgifterna är preciserade i
anställningsavtalet kan det vara mer komplicerat att avgöra om vem som äger rättigheterna.

132 AD 1992 nr 112.
133 Uppsala universitet, Det fria arbetet ställer krav, 2013.
134 DS 2002:56 s. 110.
135 Källström, K., Malmberg, J., Anställningsförhållandet, s. 36.
136 DS 2002:56 s. 109.
137 Sigeman, T., Sjödin, E., Arbetsrätten, s. 14f.
138 Andersson, A., Edström, Ö., Zanderin, L., Arbetsrätt, s. 10f.
139 Wolk, S., Anställdas immaterialrätter - divergenta förhållanden, Ny juridik 4:04 s. 30.
140 Rosén, J., Upphovsrättens avtal, s. 287.
141 Wainikka, C., Upphovsrätten i mediebranschen - en fråga om avtal, SvJT 2007 s. 609.
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6.3 Avtalen

Utgångspunkten för avtal är att parterna vill åstadkomma förändring eller säkerställa att något
blir bestående, avtalen kan dock te sig olika ut och uppstå på olika sätt.142 Den allmänna
avtalsrätten bygger på en frivillighet att ingå avtal samt en skyldighet att infria avtalet.143 Det
gäller även vid avtalande om upphovsrätten. Avtalen får dock inte frångå den tvingande
lagstiftningen.144 Den ideella rätten går att avtala bort, men det måste då ske genom ett tydligt
avtal då den presumeras att alltid tillfalla upphovspersonen. Andra överlåtelser och
upplåtelser får avtalas och det föreligger inget formkrav på avtalen. Det ser olika ut i olika
branscher då avtalen kan bli giltiga utifrån branschpraxis och sedvana.145 Inom
anställningsavtal kan arbetsgivaren avtala om hur rätten till arbetsgivarens prestation ska
fördelas. Arbetsgivaren har genom avtalet rätt till en arbetstagares arbetstid under bestämd tid.
Arbetsgivaren får även bestämma hur arbetet ska utföras och äger rätten till resultaten som
sker under arbetet.146 Ett tydligt anställningsavtal är att föredra vid utredning av vem som äger
rättigheterna. I bästa fall har avtalsparterna skriftligt avtalat om arbetsuppgifter, för att se att
verket skapas inom ramen för dessa och även redan på förhand avtalat vem som äger
rättigheterna. Om förutsättningarna avtalats tydligt finns mindre möjlighet till
missuppfattningar och att behöva tillämpa avtalstolkningar.

Uppdragsavtal är avtal mellan en uppdragsgivare och uppdragstagare som upprättas av
självständiga företagare.147 I uppdragsavtal är det mer väsentlig avtalsfrihet mellan parterna än
i ett anställningsavtal då det finns mindre tvingande lagstiftning att förhålla sig till.148 Båda
parter anses ofta vara jämbördiga, därför är det viktigt att avtala huruvida upphovsrätten ska
fördelas och vilket av företagen som äger rättigheterna. I uppdragsavtal är det av stor vikt för
uppdragstagaren att avtalet inte lämnar tolkningsutrymme. När båda parter har företag som
investerar i den immateriella tillgången måste det vara tydligt för vem som ska äga
rättigheterna. Lojalitetsplikten är inte lika omfattande för uppdragstagare som för arbetstagare,
därmed är det även av stor vikt för uppdragsgivaren att avtal föreligger.

Det är även möjligt att avtala om övergång av immaterialrätt genom ett
kollektivavtal.149 Kollektivavtalen förbiser ofta den enskildas rättigheter och ser mer till
kollektivet. Det kan därför vara svårt att se till den enskildes upphovsrätt genom ett
kollektivavtal. Kollektivavtalen ser olika ut beroende på vilken bransch den är verksam i.
Kollektivavtalen omfattar alla frågor mellan arbetsgivaren och arbetstagaren, och inte bara
upphovsrätten.150 De vanligaste är att upphovsrätten regleras i kollektivavtal i de branscher
där upphovsrättsligt skyddade verk traditionellt sett uppkommer, såsom musikbranschen,

142Ramberg, J., Ramberg, C., Allmän avtalsrätt, s. 17.
143Ramberg, J., Ramberg, C., Allmän avtalsrätt, s. 27.
144Ramberg, J., Ramberg, C., Allmän avtalsrätt, s. 31.
145 SOU 2010:24 s. 93.
146 Källström, K., Malmberg, J., Anställningsförhållandet, s. 23.
147 DS 2003:27 s. 108.
148 Källström, K., Malmberg, J., Anställningsförhållandet, s. 23.
149 Wainikka, C., Upphovsrätten i mediebranschen - en fråga om avtal, SvJT 2007 s. 606.
150 Ahlström, K., Kollektivavtal, s. 41.
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journalistbranschen, med flera.151 I de branscher förmodas parterna vara mer upplysta
gällande upphovsrätt. Det kan vara problematiskt i branscher där upphovsrättsskyddade verk
endast uppkommer ett fåtal gånger inom ramen för arbetet att det inte är avtalat i
kollektivavtalet. Kollektivavtalens reglering av upphovsrätten ser väldigt olika ut beroende på
branscher, i en del branscher förvärvar arbetsgivaren den stora delen av rättigheterna och i
andra tillfaller rätten arbetstagaren.152 Det ser olika ut beroende på hur traditionen i branschen
ser ut. Eftersom kollektivavtalen reglerar många olika delar av anställningsförhållandet kan
det bli svåröverskådligt, och när rätten till upphovsrättsliga verk inte är reglerat kan det leda
till att det tolkas till förmån för den ursprungliga upphovspersonen. Exempelvis i
kollektivavtalet mellan Medieföretagen och Teaterförbundet för scen och film återfinns
regleringen om upphovsrätt på ett flertal olika ställen i avtalen och det blir därför
svåröverskådligt att se vad regleringen avser. För en arbetstagare utan kunskap om
upphovsrätten kan ett sådant kollektivavtal vara komplicerat att läsa och förstå. Det
oreglerade området gör det extra viktigt att avtalet är tydligt och lättöverskådligt för alla
parter.

Reglering gällande upphovsrätt kan även ske genom ramavtal, vilka är ett generellt
avtal som ska ligga till grund för framtida avtal. Den typen av avtal är vanligare för aktörer
som inte är anställda, utan mer för uppdragstagare och uppdragsgivare. Exempelvis omfattas
intresseorganisationen dramatikerförbundets medlemmar automatiskt av ramavtalen
förbundet tecknat med flera branschaktörer, såsom tv4, SVT och Utbildningsradion (UR).
Deras ramavtal reglerar bland annat ersättning, var och hur verk får visas och hur namn ska
stå.153 Det är vanligt förekommande i branscher som enligt tradition skapar verk.

6.4 Avtalstolkningen

6.4.1 Avtalstolkningens betydelse

Otydliga avtal i ett anställningsförhållande kan ofta leda till att rättigheten för upphovsrättsligt
skyddade verk tillfaller arbetsgivaren om skapandet sker inom tjänst. Verket får då nyttjas av
arbetsgivaren inom den normala verksamheten.154

När mediebranschen blir alltmer komplicerad kan det, enligt statens offentliga
utredning bli svårare för upphovspersoner att själva förvalta sina rättigheter.155 För att
upphovspersonen med större säkerhet ska få förvalta rättigheterna är det därför av stor vikt att
parterna tydligt avtalar om rättigheterna utan att lämna större möjlighet för avtalstolkning.
Har avtalet som uppkommit blivit otydligt eller med oreglerade förhållanden kan det i andra
situationer kräva avtalstolkning. I de fall där avtalstolkning fordras finns inga specifika
tolkningsregler i URL, vilket kan försvåra förutsägbarheten för vem som kommer äga
rättigheterna. Det förekommer vissa tolkningsprinciper i praxis, inom upphovsrätten och i
annat fall är det de allmänna avtalsrättsliga och obligationsrättsliga regler och principer som

151 Wolk, S., Arbetstagares immaterialrätter, s. 25.
152 Wainikka, C., Upphovsrätten i mediebranschen - en fråga om avtal, SvJT 2007 s. 605.
153 Dramatikerförbundet, Om oss, 2018, hämtad 2018-04-21.
154 SOU 2010:24 s. 18.
155 SOU 2010:24 s. 83.
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tillämpas. Specialitetsgrundsatsen och specialitetsprincipen är de avtalstolkningsprinciperna
som kan komma att tillämpas.156 När avtalet mellan arbetstagare och arbetsgivare inte reglerar
upphovsrätten på ett tydligt sätt är det, enligt specialitetsgrundsatsen, endast de rättigheter
som tydligt framgår av avtalet som kan övergå till förvärvaren. Det innebär att det är av stor
vikt för arbetsgivaren att utan tolkningsutrymme avtala om vilka rättigheter som ska tillfalla
denne. Annars kan han eller hon riskera, enligt principen, att mista vissa rättigheter till verket
som skapats. Detsamma gäller enligt specialitetsprincipen. Omfattande och otydliga avtal
eller tysta avtal tolkas till fördel för upphovspersonen. Här antas totalöverlåtelser eller alltför
breda förvärv, inte vara giltiga om det inte framgår tydligt utan utrymme för tolkning.157 I ett
anställningsförhållande kan detta innebära att arbetstagare fortfarande äger rättigheter vid
bristande avtal, när arbetsgivaren menat äga dessa. Enligt tolkningsprinciperna är det endast
det som klart och tydligt har avtalats som anses vara giltigt. Principerna ska skydda
upphovspersonen från ofördelaktiga avtal och tolkningen av avtalen sker därför restriktivt.158

Principerna skyddar till stor del den skapande parten och eftersom upphovsrätten i
anställningsförhållande i de flesta fall inte är lagreglarat kan det vara komplicerat för den
enskilde att känna till att det bör avtalas. Det kan därför ses som en fördel att skydda
arbetstagaren mot att förlora framförallt den ideella rätten. I NJA 2010 s 559, där Åhléns
använt bilden på ett CD-omslag i reklamsammanhang, utan att ta hänsyn till
upphovspersonens rättigheter är ett exempel på att principerna kan tillämpas i domstol, men
trots det tolkades avtalet till fördel för arbetsgivaren.159 Om domstolen helt i enlighet med
specialitetsgrundsatsen och specialitetsprincipen tolkat avtalet, hade den anställde haft rätt till
namngivning och förmodligen ersättning. Domstolen tog hänsyn till sedvänja i branschen och
hur parterna kunde förutsätta att verket skulle kunna komma att användas och med anledning
av detta dömde HD till fördel för Åhléns.

Vid bearbetning och vidareöverlåtelser enligt 28 § URL utgår regleringen från
specifikationsgrundsatsen. Det innebär att om inget annat har avtalats får inga bearbetningar
göras. Denna reglering är väldigt långtgående och exempelvis får inte ens stavfel rättas innan
publicering.160 Ur en arbetsgivares perspektiv är det viktigt att bearbetning har avtalats för att
undvika att inte äga rätt till att rätta till felaktigheter i verken innan offentliggörande. Har
arbetsgivaren rätt att använda verket inom den normala verksamheten äger den i normala fall
rätt att korrigera verket innan offentliggörande. Den som ska offentliggöra ett verk kan dock i
en del fall få göra vissa ändringar om verken ska mångfaldigas i industriell skala, vilket inte
behöver avtalas.161 I andra fall krävs avtal för att detta ska vara tillåtet.

6.4.2 Tumregelns betydelse

Tumregeln har sin plats i den juridiska doktrinen, frågan är emellertid om den borde införas
som en lagregel. Åsikterna skiljer sig åt, enligt regeringens förslag år 2010 finns det grunder

156 SOU 2010:24 s. 94.
157 SOU 2010:24 s. 94.
158 Wainikka, C., Upphovsrätten i mediebranschen - en fråga om avtal, SvJT 2007 s. 601.
159 NJA 2010 s. 559.
160 Wainikka, C., Upphovsrätten i mediebranschen - en fråga om avtal, SvJT 2007 s. 602.
161 Prop 1960:17 s. 179.
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att faktiskt lagföra tumregeln. Resonemanget som fördes var att de ansåg att det behövdes en
regel som skulle vara enkel, flexibel att tillämpa och följa. Även för de branscher som sällan
hanterar upphovsrättsliga frågor. Förslaget avser en mer restriktiv tillämpning av regeln och
det är av hög väsentlighet att alla krav är uppfyllda. Bland annat är det endast nyttjanderätten
som övergår till arbetsgivaren, den ideella rätten stannar kvar hos arbetstagaren. Kravet om
att verket ska ha skapats inom arbetsgivarens normala verksamhetsområde är kanske ett av de
viktigaste kriterierna enligt förslaget.162

Det vi har sett i de praxis som finns där tumregeln tillämpats, är att det ofta faller på
att det inte går att bevisa att verket skapats inom det normala verksamhetsområdet. Således
får tumregeln ett lite annat syfte, alltså att verka mer gynnsamt för arbetstagaren, att
upphovsrätten således inte övergår till arbetsgivaren. Av det att döma anser vi att en regel
som reglerar detta förhållande skulle kunna vara en fördel då det är tydligt att det saknas
tydlig reglering. Emellertid är vi eniga med de domar då tumregeln används, att den bör
tillämpas restriktivt. Skiljaktig i RH 2009:7, var förvisso enig med HovR, men ville förtydliga
att tillämpningen av regeln kan innebära förvirring då det ofta, i dessa förhållanden kan röra
sig om mer en ett verk eller liknande. I det specifika fallet var det en praktikant som arbetade
utan lön, varav det enligt skiljaktig i målet bör innebära att tumreglens tillämpning ska vara
mycket restriktiv.163

De kriterier som tumregeln ställer är att det ska vara ett verk skapat som ett led av
anställningen och i arbetsgivarens normala verksamhetsområde. En regel som denna skulle
kunna innebära ett enklare och mer självklart sätt att avtala om upphovsrätten som skapas
inom en anställning. Vidare innebär förslaget att en sådan regel skulle kunna innebära
svårigheter för vissa branscher då det finns olika branschöverenskommelser och det ibland
kan vara både mer fördelaktigt och enklare att avtala upphovsrätten i den enskilda fallet.164

Vi anser att en lagreglerad tumregel som regeringens förslag skulle innebära en för
snäv syn på anställningsförhållandet. Det är, enligt oss, viktigt att upphovspersonens
rättigheter bevaras, en regel kan således hämma arbetstagarens rätt till det skapade verket. Vi
anser även att, med tanke på att förhållandena skiljer sig mellan branscher, så kan
branschpraxis vara ett bättre alternativ för att de upphovsrättsliga rättigheterna hamnar på rätt
plats. Regeringens förslag gick aldrig igenom, vilket tyder på att det inte var av sådan
karaktär att det kunde antas in i nationell lagstiftning. Vi menar på att det är viktigt att försöka
arbeta fram ett mer reglerat område, men förslaget regeringen lade fram var inte, enligt oss,
av sådan art att den hade varit fördelaktig för upphovspersonen. Det är svårt att veta hur
området ska regleras, doktrinen har försökt att skapa tumregeln för att underlätta. Det visar
sig dock vara svårt att bedöma vad som egentligen gäller då frågan kommer till domstol.

162 SOU 2010:24 s. 167.
163 RH 2009:7.
164 SOU 2010:24 s. 167.
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6.5 Den reglerade och oreglerade upphovsrätten

I 40 a § URL är den bestämmelse som reglerar upphovsrätt till verk som skapas inom
anställningsförhållanden. Regeln är dispositiv och görs gällande när inget annat avtalats.165

Den anställde kan därmed avtala bort att rättigheterna som i enlighet med bestämmelsen
skulle tillfalla arbetsgivaren, istället tillfaller denne. Skapandet av upphovsrättsligt skyddade
datorprogram måste ske under ett bestående anställningsförhållande. Hur ett
anställningsförhållande måste se ut för att paragrafen ska bli tillämplig framgår inte av lagtext
eller förarbeten. Eftersom inte heller arbetstagare och arbetsgivare är klart definierat i
arbetsrätten kan det föreligga en viss otydlighet avseende vem som ska anses vara
arbetsgivare. Om det görs en skillnad på en tidsbegränsad anställning eller en
tillsvidareanställning är ännu inte klart, när det inte framgår vad bestående
anställningsförhållandens innebörd är. Det ses till arbetstagarens arbetsuppgifter i första hand
och får avgöras från fall till fall.166 Det kan skapa osäkerhet hos parterna, då det på förhand
kan vara svårt att avgöra förhållandet. Eftersom bestämmelsen är till synes ny och ingår i ett
snabbt utvecklande område riskerar regeln att skapa ännu mer osäkerhet i tillämpningen.

Andra upphovsrättsligt skyddade verk som skapas inom anställning, utöver
datorprogram, regleras inte i lagen. Det kan bero på att det är svårt att reglera då
upphovsrätten ser olika ut från bransch till bransch. Inom vissa branscher skapas verk
dagligen och i andra branscher sker det mer sporadiskt, eller inte alls. Det vedertagna är
ändock att arbetsgivaren har rätten till resultatet som den anställde skapar inom arbetet.
Huvudregeln säger däremot att den fysiska personen äger rättigheterna till det verk den
skapat.167 Utgångspunkten blir därför att rättigheten alltid uppstår hos den anställda.
Arbetsgivaren får då en sekundär rätt till verket och rätten fråntas då upphovspersonen. I
vilken utsträckning rättigheten kan tillfalla arbetsgivaren, är ofta det som blir problematiken
att utreda. Inom det oreglerade området kan konflikter uppstå huruvida det är den fysiska
personen som ska äga rättigheterna eller arbetsgivaren.

I avgörande hur arbetsgivaren ska nyttja verken är utgångspunkten, normalt nyttjande,
med eller utan uttryckligt avtal. Enligt principen normalt utnyttjande, som inte är reglerad i
lag, får arbetsgivaren använda verket inom ramen för arbetet och det utreds utifrån
anställningsförhållandets art och det konkludenta avtalet bygger på anställningsavtal och
sedvänja.168 Det normala utnyttjandet ter sig olika beroende på bransch och för den som är
anställd av anledningen att skapa upphovsrättsskyddade verk, får arbetsgivaren i större
utsträckning utnyttja verket och i andra fall får normalt utnyttjande snävare betydelse.
Normalt utnyttjande kan utvidgas eller inskränkas genom olika avtal, men i andra fall kan det
bli otydligt vad som anses vara normalt utnyttjande.

Att det endast är upphovsrätten till datorprogram i anställningsförhållande som
regleras i URL, kan bero på att lagen är äldre och skriven när verken inte vanligen uppstod
inom arbetet i samma utsträckning som idag. Tidigare kan det varit så att konstnärer ansågs
vara friare och att skapandet såg ut på ett annat sätt. En reglering av anställningsförhållande i

165 Levin, M., Lärobok i immaterialrätt, s. 73.
166 Levin, M., Lärobok i immaterialrätt, s. 126.
167 Wainikka, C., Upphovsrätten i mediebranschen - en fråga om avtal, SvJT 2007 s. 607.
168 Levin, M., Lärobok i immaterialrätt, s. 123.
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URL hade kunnat leda till att huvudregeln, att upphovsrätten tillfaller den fysiska personen,
inte kan göras gällande i vissa situationer. Vi riskerar även att få en lag som leder till att
upphovspersonens rättigheter inskränks. I jämförelse med 40 a § URL där både den ideella
och ekonomiska rätten tillfaller arbetsgivaren, skulle regleringen kunna leda till att detta även
kunde gälla för andra verk. Att inskränka den ideella rätten går mot grunden i den svenska
upphovsrätten och hade kunnat leda till att färre vill skapa verk inom ramen för tjänsten. Att
den ideella rätten inskränks i 40 a § URL, medförde kritik genom att den gick mot grunden i
lagstiftningen. Bestämmelsen fick även kritik för att området utvecklas snabbt och att en
generell regel, om upphovsrätten därmed snabbt kan bli föråldrad.169 Det kan vara
anledningen till att övriga verk som skapas inom anställningen inte regleras. Motsättningarna
har även varit att bestämmelsen kan bli alltför generell. Namngivningen kan vara av stor vikt i
olika branscher för upphovspersonen. I förarbeten framgår det att 40 a § URL inte ska
tillämpas på andra verk utan endast till det som uttryckligen framgår. En analogisk
tillämpning av regeln får därmed inte göras. I annat fall hade en sådan tillämpning på andra
verk riskerat att den ideella rätten hade blivit fråntagen de verken som ska vara skyddade av
upphovsrätt.

6.6 Överlåtelsen

Överlåtelse av upphovsrätten får ske helt eller delvis enligt 27 § URL, då upphovspersonen
själv förfogar över sin upphovsrätt. Detta gäller självklart även i anställningsförhållanden där
det är fritt för parterna att avtala om rättigheterna. Eftersom lagstiftningen inte tydligt reglerar
förhållandet bör parterna redan från start fastställa, om och hur rättigheterna ska fördelas.
Avsaknaden av regleringen kan bero på att det är svårt att åstadkomma en gemensam
reglering som är tillämplig för alla branscher. Även om det finns regler inom URL som är
tillämplig i anställningsförhållanden är det svårt att helt reglera området. I enlighet med 28 §
URL och 39 § URL, är paragraferna tillämpliga på anställningsförhållande. Som stora delar
av URL är även de dispositiva och kan avtalas bort.170

Vidare bör det, enligt oss, diskuteras att en förutsättning för att en övergång av
upphovsrätten överhuvudtaget ska kunna ske, är att verket faktiskt har skapats som ett led av
arbetstagarens arbetsuppgifter samt inom arbetsgivarens normala verksamhetsområde. Är det
så att förhållandet inte lever upp till dessa krav, kan det således ligga till grund för att en
övergång inte skett och därmed stannar upphovsrätten kvar hos upphovspersonen. Vi anser
även att det är viktigt att de upphovsrättsliga regleringarna inte ska vara ett hinder för
arbetsgivaren på så vis att han eller hon ska kunna bedriva och utveckla sin verksamhet.
Därmed är det viktigt att bedömningen inte sker förhastat. De avtal som upprättas ska vara
noga utformade för att det inte ska uppstå några missförstånd i senare skede.

Vad avser upphovsrättens övergång, är utgångspunkten att det är de avtal som finns
mellan arbetsgivare och arbetstagare som är det primära, alltså det som parterna ska följa. Vi
har sett i enlighet med de praxis som vi granskat att tvister ofta uppkommer då parterna, även
när det finns avtal, inte vet vilka delar av upphovsrätten som faktiskt har övergått till

169 SOU 2010:24 s. 185 ff.
170 Olin, A, Upphovsrättslagen (1960:729) kommentaren till 28 §, Karnov.
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arbetsgivaren. Därav är det viktigt att parterna initialt beaktar den upphovsrättsliga
specifikationsgrundsatsen och att övergången därför på en ytterst detaljerad nivå beskrivs.
Parterna vet då vad som förväntas av dem, och vilka respektive rättigheter och skyldigheter
de har.171

I NJA 2010 s 559, var det ostridigt att avtal hade ingåtts eller att ej samtycke
inhämtats, mellan Åhléns och upphovspersonen. Det var även ostridigt att skivomslaget hade
upphovsrättsligt skydd. Ändå dömde domstolen att en otillåten exemplarframställning inte
skett, på de grunder att avtal förelåg mellan upphovspersonen och EMI, som senare överlåt
verket. Skivomslaget var i lagens mening av sådan art att det kunde anses att avtalet och
verkets natur kunde utnyttjas på så sätt som Åhléns gjort.172

Många av de praxis som finns vad avser övergång av upphovsrätt eller delar av den,
berör ofta olika avtalsvillkor. I MD 2006:30 ansåg käranden i målet, att ett krav vid ingången
av avtal, om övergång av förlagsrättigheterna var ett oskäligt krav. Domstolen menade å
andra sidan att kravet var skäligt i förhållande till svarandens verksamhetsområde.173 Även i
MD 2010:12 var det fråga om oskäliga avtalsvillkor, men domstolen menade att villkoren var
skäliga i förhållande till de rådande omständigheterna.174

6.7 De lege ferenda

Ett förslag om att lagreglera upphovsrätt i anställningsförhållande lades fram år 2010, men
blev aldrig verklighet. Förslaget var att bestämmelsen skulle se ut på ett liknande sätt som 40
a § URL, för upphovsrätt för datorprogram i anställning. Skillnaden skulle vara att övriga
verk skulle få den ideella rätten skyddad och därmed tillfalla upphovspersonen, men den
ekonomiska rätten skulle som huvudregel tillfalla arbetsgivaren om inget annat avtalats.

Det finns både fördelar och nackdelar med att rättigheterna till upphovsrättsliga verk i
anställningsförhållandet inte är lagstadgad. Fördelarna kan vara att utan lagstiftning, blir det
fritt att avtala om det som bäst passar parterna. Det blir således viss flexibilitet att anpassa
avtalet efter det enskilda förhållandet och för just den branschen parterna är verksamma i. Det
kan i många fall gynna båda parterna, men det kan även leda till att framförallt arbetstagaren
kan bli utnyttjad. Även om visst skydd finns till den svagare parten genom de rättsliga
principerna kan det vara svårt för den enskilde att veta vilka rättigheter den har när dessa inte
är lagstadgade. Problematiken kan uppstå när parter inte avtalat om upphovsrätten, inte faller
under kollektivavtal eller liknande. Då kan konflikten gällande vem som äger rättigheter och i
vilken utsträckning den äger dem uppstå. När lagstiftning saknas kan det skapa
oförutsägbarhet i gällande rätt. Även om avtal finns kan problem uppstå när upphovsrättens
övergång inte klart och tydligt framgår av avtalet. Eftersom den allmänna avtalsrättens
tillämpning inom upphovsrätten är begränsad och den upphovsrättsliga tolkningen inte är
lagstadgad, är det även här svårt att förutse hur utfallet vid en konflikt ter sig. Om det råder
total avtalsfrihet på området kan det vara större chans att parterna väljer att avtala än om
förhållandet är lagreglerad.

171 Levin, M., Lärobok i immaterialrätt, s.120.
172 NJA 2010 s. 559.
173 MD 2006:30.
174 MD 2010:12.
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En bestämmelse inom området skulle kunna se olika ut, beroende på vilken part
lagstiftaren avser att ska skydda. Är det arbetsgivaren, som förmodas lagt ut investeringar för
att verket ska skapas, som ska skyddas eller är det arbetstagaren, som har skapat verket
utifrån sitt intellekt, som bör skyddas? Vi tror att det mest fördelaktiga hade varit att båda
skyddas genom att reglera både den ideella rätten och den ekonomiska rätten. Den ideella
rätten bör som utgångspunkt tillfalla upphovspersonen, alltså arbetstagaren. Den ekonomiska
bör tillfalla arbetsgivaren som investerat i arbetstagaren. Regeln ska dock med fördel, vara
dispositiv och därmed möjlig att avtala bort av parterna. Det kan dock vara svårt att lagstadga
upphovsrätten då olika branscher ser olika ut, men vi tror att en bred bestämmelse ändå hade
varit det bästa för alla parter, oavsett bransch.
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7 Avslutning
Den svenska upphovsrätten är stark, rätten för en upphovsperson att förfoga över sitt eget
verk har således ett starkt skydd. Enligt lagstiftningen framgår tydligt vad som är tillåtet och
inte tillåtet att göra med en annan persons upphovsrättsskyddade verk. Emellertid är även
arbetsrätten ett väl etablerat rättsområde, en arbetstagare har både rättigheter och skyldigheter.
Arbetsplikt och lojalitetsplikt är två av de skyldigheter en arbetstagare har, gentemot sin
arbetsgivare. Vad händer då om en arbetstagare, som är anställd av en arbetsgivare, skapar
verk som ett led av de av arbetsgivaren givna arbetsuppgifterna? Frågan är inte självklar och
genom författandet av den här uppsatsen har frågan utretts.

Resultaten av uppsatsens frågeställningar är att det är avtalet i det enskilda fallet,
mellan arbetsgivare och arbetstagare som primärt gäller. Det kan vara kollektivavtal, ramavtal
standardavtal med flera, där ägandet av upphovsrätten bestäms. Således är avtalet med
tillhörande avtalsvillkor som ska gälla. Uppsatsen exemplifierar olika branschers
kollektivavtal, för att ta reda på om det är så att villkoren skiljer sig åt mellan olika branscher
där verk berättigade till upphovsrätt förekommer. Resultaten är att det föreligger stora
skillnader och det är även just den aspekten som i slutändan kan vara kärnfrågan. Går det att
lagstifta på ett tillämpligt för alla branscher?

Av praxis att döma, visar det sig ändå tydligt att även i de fall då avtal finns,
föreligger stor ovisshet om vilka delar av upphovsrätten som faktiskt har övergått till
arbetsgivaren. Det tyder på att de avtal som ingås inte beskriver upphovsrätten tydligt nog,
vilket sedan följer av att det uppkommer en tvist.

Avsaknaden av lagstiftning vad avser de upphovsrättsliga rättigheterna till verk som
skapas som ett led av anställning, visar sig tydligt av detta arbete. Praxis har visat på att
förhållanden och enskilda företeelser kan ha stor betydelse för den slutliga frågan, vem som
äger upphovsrätten. Den reglering som finns i nationell rätt idag är 40 a § URL, som endast
avser datorprogram. Enligt förarbetena till lagen, framgår att det behövs en särskild reglering
för just datorprogram och att rättigheterna då ska övergå till arbetsgivaren. I uppsatsen har
frågan diskuterats varför lagstiftningen endast avser datorprogram och inte går att tillämpa på
fler branscher. Den juridiska doktrinen har en förhållandevis stor betydelse på detta område,
då det är där frågor som rör upphovsrätt i anställning främst diskuterats och identifieras
eftersom lagstiftningen är vag. Doktrinen har även arbetat fram en tumregel som innebär att
upphovsrätten övergår till arbetsgivaren, i den mån verket skapats inom anställningen och
arbetsgivarens normala verksamhetsområde. I praxis har regeln används, men restriktivt då
det ofta faller på att verket inte skapats inom det normala verksamhetsområdet och regeln
därmed inte blir tillämplig.

Det har varit uppe förslag om att lagreglera upphovsrätten i anställningsförhållande,
emellertid fick förslaget avslag och idag har vi ännu ingen reglering på området. I dagsläget
råder avtalsfrihet och rätten är dispositiv, det är således upp till parterna att avtala fram den
bästa förutsättningen för just det enskilda förhållandet. Frågan har ställts i uppsatsen, om det
finns några lösningar på problemet.

Avslutningsvis anser vi att lagreglering behövs, i den mån att det på ett tydligare sätt
ska framgå vilka delar av upphovsrätten som tillfaller vem. Det är således enligt oss, viktigt
att båda parters intressen tillgodoses och rättigheter skyddas. Ett oreglerat förhållande leder
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till dålig kännedom över respektive parts rättigheter. Vi ser även att en mer utvecklad
branschpraxis skulle kunna leda till att upphovsrätten avtalas på ett enklare sätt och på så vis
även mer anpassad efter respektive bransch och de specifika verk som skapas inom dess
verksamhetsområde.
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