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Abstract  
 

This thesis purpose is to clearify the legal position for copyright and how it affects musical works, 

especially regarding how similar two independent musical works can be without it counting as a 

copyright infringement, according to Swedish law, when parts of the original work or similar parts 

of the original work has been used in a newly created musical composition without permission 

from the creater of the original work. 

 

In the introduction part of the thesis several examples where two musical works have been too 

similar to each other. In these cases, due to the similarity, it has brought up thoughts about copyright 

infringement and pure theft on certain parts of the work in question. These cases stay central and 

is referred too throughout the thesis. The case that I will bring most of my focus on is NJA 2002 s. 

178. Even though it’s 16 years old, it’s still the most central case when it comes to copyright 

infringement in music. In this case Swedens supreme court, hereafter mentioned as HD, sentence 

motives was pivotal. HD focused on having an overall evaluation of the case, which means that 

they took both copyright infringement judgement and if the works had a threshold of originality. 

HD also added that an insight of how the listeners impression of the works played a big part in their 

judgement. Not keep the decision based purely on musical parameters.  

 

The ground for the Swedish legislation when it comes to copyright is mentioned as a part of this 

thesis, where the readers get a knowing on how this looks today and what has changed throughout 

the years. In copyright there is a protection for your created works if they have enough level of 

originality, distinctive character and is the result of an authors own spiritual creation. If these 

requirements are fulfilled the Swedish law about copyright, URL, will protect the said work. This 

causes copyright infringement if other composers use the copyright protected work without 

permission from the main author.  

 
Copyright is an exclusive right. According to the 2nd paragraph in URL this means that every author 

has a personal right to dispose its work and make it available for the majority on its own conditions. 

When a work is created the exclusive right emerge directly, which means that you as an author 

don’t need to apply for the protection, as soon as the criteria is fulfilled the work gains the 

protection automatically. URL also gives authors right to allowance if another author breaks their 

exclusive right, resulting in an infringement.     

 

Within copyright there is freedom of contract where authors have the right to for example sell or 

limit their own copyright to a work. This often regulates in a record label deal. For a composer to 

be able to release a musical work for the public and for this work to get popular enough they often 

use a record label. In these record label contracts, the label can and probably will write conditions 

related to the contract, which limits or transfers your rights to your own works to the said record 

label. This results in minor players on the musical market getting a disadvantage towards the larger 

players, in this case the record labels which then controls most of the market. A change is needed 

to help the minor players. 

 

In conclusion there will be research on if there even is possible for author to create original works, 

due to dilution on this term. Right now there is problematic within the pop-music genre to create 

works that use original tone sequences or don’t use the same four chords as the other works in this 



 

 

genre is. In the Swedish music competition ‘Melodifestivalen’ this problems gets highlighted year 

after year when listeners recognize these so called new works. This works often go far into the 

competition and has even won it certain years.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sammanfattning 
 

Syftet med denna uppsats är att klargöra rättsläget gällande upphovsrätt och hur detta påverkar 

musikaliska verk. Mer specifikt kommer det utredas hur lika musikaliska verk får vara varandra 

utan att det kan vara tal om upphovsrättsintrång genom att delar av originalverket, eller liknande 

stycken av sagda verk, har använts i ett nytt verk utan tillåtelse från upphovspersonen för 

originalverket ifråga.  

 
I inledningen kommer uppsatsen gå in på exempel där två musikaliska verk har liknat varandra 

tillräckligt mycket för att det ska uppkomma tankar om intrång och stöld från en kompositör från 

en annan. Fallen kommer hänvisas till under uppsatsens gång. Det mest centrala fallet inom 

musikalisk upphovsrätt gällande intrång och dylikt, även om det uppdagades om så tidigt som år 

2002, är NJA 2002 s. 178. Där den prejudicerande domen från HD uttryckte att göra en så kallad 

helhetsbedömning var att föredra i fall där två musikaliska verk har tydliga likheter. Med en 

helhetsbedömning inkluderas både en bedömning om verken har verkshöjd och om det föreligger 

intrång. Domstolen menade även att det inte skulle fokuseras allt för mycket på vilka toner som 

låtarna använde, även om fiolmelodin beaktades utifrån tonföljd, utan att fokusera mer på 

lyssnarnas helhetsintryck om de musikaliska verken och likheter däremellan.  

 

Grunderna för URL och svensk upphovsrätt i allmänhet nämns som ett avsnitt där läsaren 

informeras om hur denna rätt ser ut idag och vad som förändrats under åren. Inom upphovsrätt 

finns det ett tydligt skydd för den som skapar verk om verket ifråga har en individuell särprägel, 

anses ha ett tillräckligt mått av självständighet samt även vara resultatet av upphovspersonens 

andliga skapande. Uppnår verket dessa krav skyddas verket av URL och detta medför att om andra 

kompositörer skulle använda upphovspersonens verk utan tillåtelse begår de upphovsrättsintrång 

och kan dömas enligt svensk lag.  

 
Upphovsrätten är en ensamrätt. Enligt 2 § URL innebär detta att varje upphovsperson har en 

personlig rätt att disponera sitt verk och göra det åtkomligt för allmänheten på sina egna villkor. 

Så fort ett verk är skapat så uppkommer ensamrätten direkt, vilket innebär att som upphovsmakare 

till ett verk behöver du inte ansöka om ett skydd. Uppfylls kriterierna får verket 

skydd ’automatiskt’. De upphovsrättsliga reglerna ger även upphovspersoner rätt till ersättning om 

någon annan fysisk person bryter mot upphovspersonens ensamrätt och begår därmed ett 

upphovsrättsintrång.  

 
Inom upphovsrätt finns en avtalsfrihet där upphovspersoner har rätten till att exempelvis sälja eller 

begränsa sin upphovsrätt till sitt verk. Detta brukar regleras i ett skivkontrakt. För att en kompositör 

ska kunna släppa ett musikaliskt verk för allmänheten och härigenom öka dess popularitet används 

ofta ett skivbolag. Dessa bolag skriver då ett skivkontrakt med upphovspersonen till ett eller flera 

verk där det i högsta sannolikhet finns med villkor som begränsar dennes upphovsrätt eller överför 

dennes upphovsrätt till verket i sin helhet till skivbolaget. Detta medför att mindre aktörer på den 

musikaliska marknaden hamnar i underläge gentemot de större aktörerna i skivbolagen som därmed 

styr marknaden. Här krävs en förändring för att hjälpa de mindre aktörerna.  

 

Avslutningsvis utforskas det om det ens kommer finnas en möjlighet för upphovspersoner att skapa 



 

 

originella verk, då detta urvattnas hur mer tiden går. I nutid finns det stora problem inom framförallt 

populärmusikens område där tonsättningen eller tonföljden ofta är snarlika varandra, I exempelvis 

musik-tävlingen Melodifestivalen uppkommer fler och fler fall av musikaliska verk som misstänks 

av lyssnarna har gjort intrång på någon annans verk. Dessa musikaliska verk brukar också komma 

långt inom denna tävling och har till och med vunnit under vissa år.  
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1. Inledning  
 

1.1 Bakgrund och problemformulering  

 

Enligt 2 § URL innebär upphovsrätten att skaparen av ett verk ska ha ensamrätt till sitt verk. Denna 

ensamrätt medför att det är upphovspersonen själv som bestämmer om hens verk får framställas, 

spridas eller om verket får framföras offentligt. Hen har ensamrätt att förfoga över verket hur hen 

vill.   

   

Det som behöver klargöras är vem som innehar ensamrätten, enligt 2 § URL, till ett verk/delar av 

ett verk när det finns tydliga likheter två musikaliska verk emellan. Ett exempel där detta har visat 

sig vara problematiskt i Sverige är när Måns Zelmerlöws musikaliska verk ”Heroes” och David 

Guettas musikaliska verk ”Lovers on the Sun” ansågs vara för lika. Zelmerlöw vann svenska 

melodifestivalen med sagda verk och kritiserades för att han skulle ha plagierat det andra 

musikaliska verket.1 Detta har även förekommit vid ett flertal andra tillfällen i melodifestivalen. 

Exempelvis 2018 framlades det att även Renaida Brauns bidrag, ”All the Feels”, skulle vara 

plagierat från Major Lazers musikaliska verk ”Boom”.2   

   

I ovan nämnda fall kunde det inte fastställas huruvida de musikaliska verken var tillräckligt lika 

för att det skulle vara tal om upphovsrättsintrång och det gick inte heller till domstol. Dock kunde 

detta bevisas i ett internationellt fall, mellan Robin Thicke och Pharell Williams musikaliska 

verk ”Blurred Lines” och Marvin Gayes musikaliska verk ”Got to Give it Up”. I detta fall dömdes 

Thicke och Williams till upphovsrättsintrång och fick böta över 60 miljoner kronor.3 

   

Detsamma gällde i fallet mellan Drängarna och Landslaget där Drängarnas musikaliska verk ”Om 

du vill bli min fru” och verket ”Tala om vart du skall resa” som skapades av Landslaget hade en 

för lik fiol-melodislinga. Det ansågs att ”Slingan har samma antal strofer, takter och toner”, 

gällande sagd fiolmelodi. Här biföll både HD och hovrätten EMI, som hade rättigheterna till 

Landslagets melodistycke, vilket innebar att Regatta, Drängarnas förespråkare, fick betala 15 461 

svenska kr och 50 665 danska kronor till EMI. Tingsrätten lämnade käromålet utan bifall.4 Detta 

fall kommer vara centralt uppsatsen igenom på grund av dess unika karaktär gentemot andra fall 

som också behandlat upphovsrättsintrång.  

    

Det som jag önskar klargöra i och med denna uppsats är om det utgör upphovsrättsintrång när en 

upphovsperson skapar ett musikaliskt verk som liknar någon annans verk till den grad att 

toner/noter i en del av ett musikaliskt verk eller ett musikaliskt parti från ett instrument är 

densamma som originalverket ifråga. Frågan som kvarstår blir således hur lika två verk får vara 

varandra. Huruvida det inte skulle anses utgöra intrång om de flesta tonerna i en melodislinga eller 

exempelvis i ett gitarriff är detsamma som i ett annat musikaliskt verk bortsett från en ton eller 

dylikt.   

                                                           
1 Amster, H., Plagiat eller inte för Måns Zelmerlöw?, Svenska Dagbladet 16 Mars 2015 & Haimi, R., Frans låt anklagas 

för plagiat, SVT Nyheter 8 Mars 2016. 
2 Ek, T., Hansson, A., Renaidas koll – efter pagiatanklagelserna: ”Många reagerade”, Aftonbladet 1 Mars 2018. 
3 Williams v. Gaye, No. 15-56880, 9th Cir. 2018, s. 5 ff. 
4 NJA 2002 s. 178.  
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Avslutningsvis ska det påvisas hur parterna ska agera vid en eventuell dispyt som skulle kunna 

uppstå när dessa ångrar ett gemensamt avtal eller dylikt, vem som då ska ha möjligheten att få 

lagstiftningen som stöd och hur eller om URL kan hjälpa den minst gynnade parten, när det är tal 

om en stor aktör gentemot en mindre sådan.  

 

Detta gäller även när det kan ha uppkommit ett intrång i någon upphovspersons upphovsrätt till ett 

verk. Om större aktörer på marknaden kan utnyttja mindre aktörers verk och på vilket sätt URL 

kan hjälpa i dessa fall, ska också has i åtanke under denna uppsatsens gång.    

 

Jag har valt att använda mig av termen upphovsperson uppsatsen igenom, trots att det i lagtext 

används ”upphovsman”.  

  

   

1.2 Syfte och frågeställningar  

 

Syftet med denna uppsats är att fastställa hur upphovsrätten fungerar rent praktiskt berörande 

musik, särskilt angående likhet av flertalet olika musikaliska verks delar eller i helhet. Det ska 

också utforskas vad som reglerar ersättningen och på vilket sätt detta utförs och bestäms, samt vad 

det innebär att begå ett upphovsrättsintrång och vilka följder detta kan medföra. För att uppnå syftet 

har jag använt mig av följande frågeställningar: 

 

1. När ett musikaliskt verk uppnår tillräckligt hög verkshöjd för att anses skyddad av URL, är då 

alla delar av verket, exempelvis texten i vers 2 och refrängens gitarriff, skyddade?   

 

2. Hur lika får två musikaliska verk vara utan att det anses ha begåtts ett upphovsrättsintrång och 

vad anses vara ett enskilt upphovsrättsligt verk med tillräcklig verkshöjd för att kunna vara ett nytt 

verk? 

 

3. Hur verkar kompositörers ekonomiska rättigheter och på vilket sätt ska detta regleras, utifrån 

lagtexten eller vid individuella avtal? Vid likhet av två musikaliska verk, vilka straffvärden finns 

att tillgå?  

 

 

1.3 Avgränsning   
 

Jag kommer att rikta mitt fokus på svensk lagstiftning och andra svenska rättskällor. Detta för att 

klargöra hur rättsläget ser ut i praktiken i Sverige och då andra länders rättskällor kan skilja sig 

gentemot dessa, kommer de inte att tillämpas här.  

   

Under uppsatsen kommer således inte internationella regler, såsom exempelvis TRIPS-kontraktet 

och Bernkonventionen, att stå i centrum. Dock kommer ett internationellt fall att beaktas vid 

utredningen under denna uppsats, detta för att belysa problematiken och klargöra hur praxis ser ut 

på detta område.  

 

Uppsatsen kommer centrera kring lagen URL, även då det kommer beaktas andra lagar, såsom 
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AvtL, så utgår jag från URL och tänket kring upphovsrätten i avtal från upphovspersonens 

perspektiv, inte genom ett avtalsrättsligt perspektiv.   

  

 

1.4 Metod    

 
I denna uppsats kommer jag använda mig av den rättsdogmatiska metoden. Denna metod visar 

vägen till en lösning på ett problem genom ett applicerande av en rättsregel på problemet ifråga. 

Det föreligger en hierarki som bestämmer vilket sätt detta ska lösas på. Hierarkin benämns 

rättskälleläran och rangordnas följande: 1. lag, 2. förarbeten, 3. rättspraxis och 4. doktrin. Dock 

finns det tillägg i denna hierarki och om dessa finns det skilda åsikter om.5   

 

Alexander Peczenik menade att rättsdogmatiken beskriver rättsregler på olika områden och nyttjas 

för att systematisera och tolka gällande rätt. Peczenik beskriver rättskällor som ska, bör och får 

följas i sin syn på rättskälleläran. Denna så kallade rättskällenorm medverkar till vilka av 

rättskällorna som prioriteras i den juridiska argumentationen. Rättskällorna som ska följas är lagar, 

föreskrifter och fasta sedvanerättsliga regler. Rättskällorna som bör följas är prejudikat, förarbeten 

och sedvänja. Avslutningsvis är de rättskällor som får följas upphävda lagar, doktrin, 

myndighetsbeslut med flera.6   

  

Peczeniks syn på rättskälleläran är den jag kommer ha i åtanke under skrivandet av denna uppsats. 

Både under den deskriptiva delen av uppsatsen och även analysen kommer jag förhålla mig till 

Peczeniks syn på den rättsdogmatiska metoden. Där är det mest centrala URL och denna lag 

kommer att beaktas först enligt denna metod.   
 

Jag kommer främst rikta in mig på URL:s regler om ekonomisk rätt, samt den ideella rätten. 

Sedermera kommer det även förekomma doktrin, såsom artiklar och vetenskaplig litteratur från 

författare med en upphovsrättslig bakgrund, förarbeten till URL och rättsfall där det förekommit 

upphovsrättsintrång eller dylika situationer.   
 

 

1.5 Disposition  
 

Denna uppsats består av 5 delar där utredningen disponeras enligt följande: Inledning, en del som 

beskriver upphovsrättens grunder och rättigheter en upphovsperson har att tillgå, hur upphovsrätten 

fungerar i praktiken, hur URL kan tillämpas på musikens marknad, analys samt slutsats av 

resultatet på min utredning och avslutande kommentarer.   

 

Första delen av uppsatsen kommer innefatta grunden till uppsatsen, varför detta ämne och denna 

problemformulering valts och vad som vill uppnås med en utredning på detta ämne. Utöver detta 

tillkommer en metodförklaring, bakgrund till ämnet och problemformuleringen, avgränsningar och 

ett syfte med uppsatsen.  

                                                           
5 Peczenik, A., Vad är rätt? Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, s. 214 ff.  
6 Peczenik, A., Vad är rätt? Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, s. 214 ff. 
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I andra delen kommer uppsatsen beröra den svenska lagstiftningen på det upphovsrättsliga området 

och belysa grunderna för upphovspersoner när det gäller rättigheter sammankopplade till dessa 

personers verk.  

 

Den tredje delen kommer beakta hur upphovsrätten fungerar i praktiken och hur URL ska tillämpas 

i fall där det skett upphovsrättsintrång, framförallt gällande musik. 

   

I den fjärde delen  kommer jag ha min analys av den information jag tidigare tagit upp i uppsatsen 

och mitt resultat. Här kommer de nämnda forskningsfrågorna och syftet att analyseras och 

besvaras med hjälp av den information som presenteras i tidigare nämnda delar, del två och tre. 

Sedermera presenteras mitt resultat och mina slutsatser som jag drar av detta resultat i del fem.     
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2. Upphovsrätt till musikaliska verk 

2.1 Upphovsrättens grunder  

 

Svensk upphovsrätt bygger på lagen URL. Den innefattar musikaliska verk och 1 § i sagd lag 

stadgar att ”Den som skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätt till verket…”. Detta 

innebär att denna lagstiftning kommer vara central rakt igenom denna uppsats och särskilt detta 

lagrum kommer jag återkomma till genom hela uppsatsens gång. Enligt 1 st. 3 p. i detta lagrum 

medräknas musikaliska verk i litterärt eller konstnärligt verk.  

 

Fortsättningsvis går jag in på grunderna i upphovsrätten och vad som gäller för musikaliska verk 

under denna rubrik. Jag kommer sedermera att undersöka vilket skydd och stöd upphovspersoner 

och dessa personers verk kan inneha från URL.  
  

För att ett verk ska kunna åtnjuta upphovsrättsskydd behöver verket ifråga uppnå verkshöjd och 

därefter kommer detta ha skydd från URL. Genom att verket har en individuell särprägel, anses ha 

ett tillräckligt mått av självständighet samt även vara resultatet av upphovspersonens andliga 

skapande, innehar verket ifråga en tillräckligt hög verkshöjd för att innefattas av lagen, URL enligt 

1 och 2 §§ URL.7 Dessutom för att ett verk ska uppnå verkshöjd är en förutsättning att det inte 

föreligger risk för dubbelskapande, med andra ord att inte en annan upphovsperson ska kunna skapa 

ett liknande verk till det ursprungsverksskaparen har framställt. Dock är det en omöjlighet att skapa 

ett verk som tillkommit utan influenser eller dylikt från ett annat verk. Det centrala är att verket 

uppnår en egen grad av originalitet som tidigare nämnt.8 Om två musikaliska verk står i tvist 

gällande upphovsrättsintrång kan dessa kriterier leda till rätt beslut, utan särprägel eller 

självständighet kan inte verket få upphovsrättsskydd vilket kan medföra ett fällande för intrång.9 

När det talas om verkshöjd, nämns ofta begreppet skyddsomfång. Skyddsomfång är den grad skydd 

ett verk kan få.10 

 

I termen musikaliskt verk innefattas alla typer och former av musikalisk aktivitet som uppfyller 

lagens, URL, krav på vad som är ett verk, se 1 § URL. Därtill kan även rena improvisationer, verk 

utan noter eller inspelning inkluderas. Denna term inkluderas med andra ord i termen konstnärligt 

verk. Det som räknas såsom musikaliska verk kan både vara ett kort stycke med fåtal instrument 

och tonföljder eller ett verk där alla instrument inkluderas etc. Det är upp till kompositören att 

bestämma hur denne vill forma sitt verk utifrån dessa minimikrav. Detsamma gäller för lagens 

skydd, alla musikaliska verk som uppnår verkshöjd skyddas på likvärdigt sätt.11 Det som avgör är 

fortfarande självständighet, originalitet och resultatet av en upphovspersons andliga skapande. Det 

finns en neutralitet i URL, vilket då innebär en likabehandling av verken ifråga om kravställande 

och kvalité.12   

 

   

                                                           
7 NJA 2002 s. 178. 
8 Stannow, H., Musikjuridik, upplaga 5, s. 26 f. 
9 NJA 2002 s. 178. 
10 NJA 2015 s. 1097. 
11 Stannow, H., Musikjuridik, upplaga 5, s. 25. 
12 Stannow, H., Musikjuridik, upplaga 5, s. 26 f. 
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När ett litterärt verk har skapats, skapas även rättigheterna som är kopplat till verket ifråga, detta 

gäller för alla rättigheter som verk kan inneha. Rättigheterna uppkommer omedelbart och behöver 

inte registreras eller anmälas till något förfarande. Rättigheterna fungerar som så kallade 

ensamrätter, vilket innebär en exklusive rätt för upphovspersonen, det vill säga att ingen annan 

person får ekonomisk rätt till verket. Därtill kan det även adderas att verkets rättigheter är 

begränsade till den grad att detta bestämmer dess användning på marknaden. Dock kan detta 

justeras i avtal efter parternas egna önskan då detta inte är lagstyrt eller tvingande och efterger 

således en avtalsfrihet för avtalets involverade parter. Genom avtalsfrihet har en kompositör 

möjligheten att själv bestämma sitt verks rättigheter och om detta inte önskas av kompositören 

ifråga kommer URL hjälpa denne, om verket uppnår tillräcklig verkshöjd, genom att skydda dennes 

verk utifrån 2 och 3 §§ URL, ekonomiska rätt respektive ideell rätt.13  

 

2.2 Ekonomisk rätt 
 

En upphovsperson har en uteslutande rätt till att förfoga över sitt verk enligt 2 § URL, den 

ekonomiska rätten. Detta innebär dock även att andra inte får göra ljud- eller bildupptagningar av 

ett framförande av verket eller framställa exemplar av verket utan tillåtelse från upphovspersonen. 

Därtill gäller det även att andra personer inte får göra ett framförande av verket offentligt eller 

tillgängligt för allmänheten.14  

 

I URL innebär uttrycket “litterära och konstnärliga verk” alla slags kulturprodukter och allt 

medieinnehåll. Därav ingår även musikaliska verk i och med att 1 § URL uttrycker att musikaliska 

verk även ska inkluderas som ett litterärt och konstnärligt verk. Upphovsrättens grundbegrepp 

gäller upphovspersonens rätt till sitt verk såsom skapare av verket. Ytterligare grundbegrepp utgörs 

av rättigheter som ska garantera upphovspersonerna ersättning av deras skapande verksamhet, även 

kallade de ekonomiska rättigheterna.15 Detta regleras i 2 § 1 st. URL som uttrycker följande: 

”Upphovsrätt innefattar, med de inskränkningar som föreskrivs i det följande, 

uteslutande rätt att förfoga över verket genom att framställa exemplar av det och 

genom att göra det tillgängligt för allmänheten, i ursprungligt eller ändrat skick, 

i översättning eller bearbetning, i annan litteratur- eller konstart eller i annan 

teknik.” 

Med en uteslutande rätt att förfoga över verket menas den så kallade ensamrätten som 

upphovspersonerna får när verket uppnår verkshöjd. Även denna del kommer vara central 

uppsatsen igenom. Vid intrång av någons upphovsrätt så bryts det även mot detta lagrum, då en 

upphovspersons ensamrätt kränks.   

Enligt prop. 2016/17:119 omfattas varje resultat av ett enskilt skapande verksamhet, som då uppnår 

tillräckligt hög grad av originalitet, tillika verkshöjd, av upphovsrätten. Med ekonomiska 

rättigheter menas en rätt att förfoga även sitt verk på två olika sätt.  

 

Enligt 2 § 3 st. 1 p. URL sker en så kallad överföring när ett verk görs tillgängligt för allmänheten, 

                                                           
13 Bernitz, U., m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens s. 34 ff. 
14 Hillerström, H., Juridik och Avtal - Musik och Event, s. 47.  
15 Bernitz, U., m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens s. 34 ff. 
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genom en trådbunden eller trådlös väg, från en plats som inte är ursprungsplatsen, där alla fysiska 

personer kan ta del av verket  ifråga. Denna rättighet benämns såsom överföringsrätt. Med 

överföring till allmänheten menas att fysiska personer får tillgång till ett verk från en specifik plats 

och då vid den fysiska personens egna bestämda tidpunkt. Gällande musikaliska verk kan 

överföringen ske vid exempelvis ett uppläggande av verket på en musiktjänst.16 Detsamma gäller 

även när verket framförs i ett offentligt sammanhang. Detta innebär då att ett verk görs tillgängligt 

för allmänheten utan användningen av ett tekniskt hjälpmedel på en plats där allmänheten har 

möjlighet att ta del av verket ifråga.17  

 

I fallet NJA 1984 s. 34 var det fråga om hur skadeståndet för ett uppsåtligt intrång i en 

upphovspersons upphovsrätt till ett musikaliskt verk skulle beräknas enligt 54 § URL. Kärande i 

målet, NCB, yrkade på allmänt skadestånd för dessa upphovspersoner. NCB menade att dessa 

upphovspersoner hade orsakat både ekonomisk och ideell skada enligt 2 och 3 §§ URL.    

 

Upphovsrätten är en ensamrätt. Enligt 2 § URL innebär detta att varje upphovsperson har en 

personlig rätt att disponera sitt verk och göra det åtkomligt för allmänheten på sina egna villkor. 

Enligt 43 § URL gäller denna ensamrätt hela upphovspersonens liv, till och med 70 år efter 

upphovspersonens död. Så fort ett verk är skapat så uppkommer ensamrätten direkt, som de andra 

rättigheterna och skyddet som nämndes tidigare under rubriken 2.1.3, den behöver med andra ord 

varken ansökas om eller registreras. De upphovsrättsliga reglerna ger upphovspersoner rätt till 

ersättning, gällande konstnärliga och litterära verk, genom att någon annan fysisk person bryter 

mot upphovspersonens ensamrätt.18 

 

En utgångspunkt att följa när det gäller ensamrätt är att ingen annan än upphovspersonen får 

använda verket ifråga genom ett tillgängliggörande för allmänheten av verket eller framställning 

av exemplar.19  

 

Hur ensamrätten är konstruerad är gemensamt för alla immateriella rättigheter, även upphovsrätten. 

Ensamrätten kan angå flertalet olika typer av utnyttjanden, i form av prestationen: tillverkning, 

uthyrning eller försäljning av verket eller delar av detta. Ensamrätten kvarstår för upphovspersonen 

även i de fall där verket har förändrats på något vis. Exempelvis gällande ett musikaliskt verk kan 

instrumentanvändandet ändras, med andra ord att ett musikaliskt verk som ursprungligen spelas 

endast med gitarr, spelas i ett annat fall med gitarr och piano, även fast samma tonföljd kvarstår.20 

 

2.3 Ideell rätt 
 

Den ideella rätten regleras i 3 § URL och där beskrivs hur ett verk få framställas eller göras 

tillgängligt för allmänheten. Lagrummet tar även upp respekträtten och namnangivelserätten, vilka 

är centrala inom den ideella rätten.  

 

                                                           
16 Bruncevic, M., Käll, J., Modern immaterialrätt, s. 37 ff. 
17 Hillerström, H., Juridik och Avtal - Musik och Event, s. 12.  
18 Bernitz, U., m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens s. 32. 
19 Prop. 2016/17:119 s. 14. 
20 SOU 2018:6 s. 21 f. 
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På grund av att upphovspersoner ofta har starka band till sina skapade verk och prestationer 

sammankopplade till dessa, finns där en ideell rätt. Denna rätten hjälper upphovspersonernas 

personliga karaktär som kopplas till verket. Till skillnad från den ekonomiska rätten, kan inte ideell 

rätt till ett upphovsrättsskyddat verk överlåtas i sin helhet. Om detta sker blir överlåtelsen ogiltig 

och rätten kvarstår ändå hos upphovsmakaren. Dock har den nya rättighetsinnehavaren emellertid 

rätt till att efterge sin ideella rätt på det sätt att det är att anse som en begränsad användning av 

denna. Med andra ord får den nya rättighetsinnehavaren rätt att bruka och godkänna annans bruk 

av verket i reklam eller andra dylika sammanhang, men inte överlåta hela rättigheterna till en tredje 

part.21  

 

De ideella rättigheterna kan delas in i två olika segment. Namnangivelserätten eller 

paternitetsrätten, att upphovspersonen har rätt att nämnas vid namn till sitt verk när exemplar av 

detta görs tillgängligt för allmänheten eller framställs, och respekträtten, vilket innebär att 

upphovspersonen har en rätt till att inte verket ändras eller görs tillgängligt för allmänheten på ett 

sätt eller i en typ av sammanhang som skulle kunna anses utgöra en kränkning av 

upphovspersonens egenart eller anseende, rent litterärt eller konstnärligt.22 Exempelvis skulle ett 

användande av det musikaliska verket i ett politiskt sammanhang där upphovspersonen inte delar 

de åsikter som förknippas med partiet som använder sig av låten kunna utgöra en otillåten 

användning.23 

 

Namnangivelserätten uttrycker en rätt till att, för upphovspersonen, få sitt namn angivet till 

exemplar av sitt verk. Detta gäller främst situationer såsom när verket överförs till allmänheten och 

när verket används vid ett offentligt framförande. I praktiken angående musikaliska verk innebär 

detta att upphovspersonens namn ska visas till själva kompositionen vid framförandet av verket 

ifråga, exempelvis på en konsert eller när den sänds i radio flertalet gånger.24 I musikaliska 

sammanhang gällande tv-sändningar är det vanligt att denna angivelse sker i början av sändningen 

och/eller i slutet av den.25 Genom denna namnangivelse får upphovspersonen lättare att skapa sig 

ett namn genom att förknippas med det musikaliska verket och detta skulle då bidra till högre 

inkomster och större chanser till arbete i framtiden.26 Namnangivelserätten underlåts i den 

omfattning såsom god sed kräver. Det finns dock undantag när det inte anses nödvändigt att ange 

upphovspersonens namn, se exempelvis under en gudstjänst eller på ett café.27 
 

Som ovan nämnt i 2.1.3.1, om 70 års skyddstid efter upphovspersonens död, verkar en betydlig 

inskränkning där verkets upphovsrätt upphör efter utgången av den enligt lagen angivna 

skyddstiden. I vissa förekommande fall har dock en förlängning av skyddstiden givits redan gamla 

rättigheter, där ett verk har fått ett så kallat förlängt liv, att verket skyddas även om 

upphovspersonen har dött och det har gått 70 år efter detta datum.28 Även för musikaliska verk 

gäller skyddstiden 70 år efter upphovspersonens död enligt 43 § 2 st. 2 p. URL. Finns det flertalet 

upphovspersoner, se 6 § URL, gäller regeln 70 år efter den sist avlidne upphovspersonen som 

                                                           
21 Stannow, H., Musikjuridik, upplaga 5, s. 43 f. 
22 Prop. 2016/17:119 s. 15. 
23 Stannow, H., Musikjuridik, upplaga 5, s. 44. 
24 Stannow, H., Musikjuridik, upplaga 5, s. 44. 
25 Hillerström, H., Juridik och Avtal - Musik och Event, s. 15.  
26 Stannow, H., Musikjuridik, upplaga 5, s. 44. 
27 Hillerström, H., Juridik och Avtal - Musik och Event, s. 14.  
28 Bernitz, U., m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens s. 34 f. 
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skapat verket enligt 43 § 1 st. URL.   
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3. Upphovsrättens roll i praktiken 
 

I detta avsnitt behandlas användandet av upphovsrätten i praktiken, vilket innebär i detta fall 

upphovsrättsliga avtal och fall där upphovsrättsintrång har begåtts och hur ersättning/skadestånd 

fastställs vid intrång. Det kommer fortsättningsvis ske en djupare utredning om vad som gäller för 

musikaliska verk och otillåten användning av dessa i praktiska fall.  

3.1 Avtalsrättigheter i upphovsrätten   
 

I allmänhet får immaterialrätter, med andra ord även upphovsrätt, fritt överlåtas och upplåtas av 

den person som uppbär ensamrätten till verket ifråga. Immaterialrätten är också utformad för att 

fungera i en marknadsekonomi. De immaterialrättsliga reglerna ger rättsinnehavarna rättigheter av 

ekonomiskt värde som de kan handla med, se 2 § URL. Detta utgör grunden för immaterialrätternas 

stora ekonomiska betydelse. Ulf Bernitz menade 2013 att det kommersialiseras immaterialrätter i 

mycket stor omfattning inom ramen för företags rättighetsförvaltning, överlåtelser och upplåtelser. 

Större företag vill ofta disponera portföljer av patent eller andra immaterialrätter som kan vara 

värdefulla i samband med exempelvis samarbetsavtal med andra företag eller 

verksamhetsöverlåtelser.29 Med andra ord finns det en marknad där det exempelvis säljs och köps 

upphovsrättigheter till olika verk, då det råder avtalsfrihet.30 

 

En grundregel i svensk rätt är att avtal skall hållas.31 Villkoren ska inte vara oskäliga och enligt 36 

§ AvtL, som är generalklausul, kan avtal jämkas eller ogiltigförklaras om det finns skäl till detta. 

Dessa regler gäller även i upphovsrättsliga fall där det har brutits mot avtal av upphovsrättslig 

natur. Om ett avtal mellan kompositör och skivbolag skulle ha oskäliga avtalsvillkor, vilket menar 

att om det fanns omständigheter som var av den grad att avtalet skulle kunna ogiltigförklaras, om 

exempelvis en part var i en utsatt ställning när detta skrevs.32  

 

I grunden finns upphovsrätten för att skydda upphovspersoner som skapat ett musikaliskt verk. I 

och med detta skydd får upphovspersonen rätten att avgöra var, när och på vilket sätt som detta 

verk framförs. Såsom Hillerström, Stannow och Åkerberg uttryckte sig i boken ”Musikjuridik. 

Rättigheter och avtal på musikområdet”, ”upphovsrättshavaren har rätt att säga nej”. Dock överlåts 

denna rätt oftast till ett skivbolag när en upphovsperson skriver under ett så kallat ”skivkontrakt” 

där bolaget ger ut och spelar in det musikaliska verket för upphovspersonen och därmed får en del 

av rätten till verket vid överenskommelse. Detta innebär att rättigheter för musikaliska verk är 

något som ägs av en person, som inte behöver vara upphovsmakaren, utan dessa rättigheter kan 

säljas mellan olika parter.33 I och med detta finns det möjlighet för större aktörer, såsom skivbolag 

att utnyttja den mindre aktören, i detta fall upphovsmakaren, och bestämma reglerna på området. 

Detta faktum går jag mer in på under 3.1.  

 

                                                           
29 Bernitz, U., m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens s. 407 ff. 
30 Se rubrik 2.1. 
31 Hillerström, H., Juridik och Avtal - Musik och Event, s. 79.  
32 Hillerström, H., Juridik och Avtal - Musik och Event s. 80 ff.  
33 Hillerström, H., m.fl., Musikjuridik. Rättigheter och avtal på musikområdet, upplaga 2. Citerad i Volgsten, U., 

Vem äger din musik? Upphovsrättens aktualitet för musikforskare och behovet av musikvetenskaplig folkbildning, 

Svensk tidskrift för musikforskning 2009, s. 141. 



11 

 

Med avtalslicenser menas en typ av inskränkning i någons upphovsrätt genom ett avtal som ger rätt 

till andra att nyttja upphovspersonens skyddade verk på ett sätt de önskar. Dock behövs det inte 

alltid ett avtal för att någon ska kunna nyttja ett skyddat verk, bara det sker på ett icke kränkande 

sätt, med andra ord lagenligt.34 Avtalslicenserna finns att tillgå när det gäller större mängder 

upphovsrättsskyddade verk och brukandet av dessa. Dessa finns till för att det ska underlätta för 

användare av vissa upphovsrättsskyddade verk som har blivit godkända för allmänheten att 

använda, att nyttja dessa på ett tillåtet sätt. Dessa licenser tillför även större möjligheter för 

licenstagare att avtala med större organisationer som representerar upphovspersoner och dessa 

personers verk. Detta medför också en likabehandling av verk och upphovspersoner vid exempelvis 

ersättning.35 42 a-h § URL reglerar dessa avtalslicenser gällande när en användare av ett 

upphovsrättsskyddat verk ingår avtal med en organisation som företräder upphovspersonerna som 

verkets rättigheter tillhör. Dessa organisationer vägleder upphovspersoner och de som önskar 

utnyttja dessa personers verk genom ett centralt avtal.   

 

Med en överlåtelse menas att rättighetsinnehavarna avstår delvis eller i sin helhet rätten till sina 

verk. Verkets rättigheter säljs eller på ett annat sätt övergår till en ny rättighetsinnehavare.36 

 

För specifika överlåtelser där avtalsvillkoren bestämmer finns det vissa avgränsningar. Exempelvis 

att det kan ’hyras’ rättigheter till ett verk. Upphovspersonen bestämmer en avtalstid och när denna 

har löpt ut för upphovspersonen tillbaka rättigheterna till verket. Enligt 28 § URL är det inte tillåtet 

med vidareöverlåtelse, dock kan detta likt URL:s andra lagrum avtalas bort och i detta avtal kan 

parterna reglera hur denna överlåtelse får ske. En upplåtelse kräver inte att ensamrätten överförs 

till den nya upphovspersonen. Om detta inte sker finns det möjlighet för 

ursprungsupphovspersonen att överföra denna rätt till en tredje part som därmed får rätt att utnyttja 

detta verk.37 Förlagsavtal och licensavtal är de mest centrala typerna av immaterialrätt i detta fall.38  

 

Inom upphovsrätt gäller avtalsregler likt vid köprätt, genom att bryta mot ett avtal som berör 

överlåtelse eller upplåtelse av någons upphovsrätt råder ett kontraktsbrott som kan resultera i 

kontraktsrättsliga påföljder. Till skillnad från exempelvis köprätt har dock immaterialrätten i 

allmänhet ett eget sanktionssystem som bestämmer påföljder vid upphovsrättsintrång eller dylika 

situationer. Med andra ord om en avtalspart, eller en som vid ett tidigare tillfälle varit en sådan 

part, råder över upphovsrätt till ett verk på ett sätt eller i en omfattning som den inte har lagenlig 

rätt till, innebär det således både ett kontraktsbrott och ett immaterialrättsligt intrång. Om en 

licenstagare utnyttjar en upplåten licens till någon annans upphovsrättsskyddade musikaliska verk 

på ett område som inte innefattas i licensen, vid tillverkning av fler exemplar av verket än vad som 

omfattas av licensen, föreligger det ett upphovsrättsintrång, vilket kan som tidigare nämnt ge 

kontraktsrättsliga påföljder för upphovsrättsintrångsgöraren.39  

   

I situationer, där både ett kontraktsbrott och ett immaterialrättsintrång är aktuellt, blir konsekvensen 

att rättighetshavaren beroende på de närmaste förutsättningarna kan uppge obligationsrättsliga 

                                                           
34 Prop. 2016/17:119 s. 16. 
35 Stannow, H., Musikjuridik, upplaga 5, s. 49. 
36 Stannow, H., Musikjuridik, upplaga 5, s. 46 f. 
37 Stannow, H., Musikjuridik, upplaga 5, s. 47. 
38 Bernitz, U., m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens s. 407 f. 
39 Bernitz, U., m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens s. 407 f. 
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påföljder knutna till kontraktsbrottet, såsom hävning och skadestånd, som påföljder knutna till det 

immaterialrättsliga intrånget. Vid fall där ett immaterialrättsintrång anses ha förekommit kan 

rättighetshavaren exempelvis, på immaterialrättslig grund, kräva förbud mot fortsatt lagstridigt 

utnyttjande av rättigheten.40  

 

Skivbolagen har vanligtvis egenskrivna standardkontrakt för de kompositörer som avser ge ut 

musik genom bolaget ifråga. Dessa standardkontrakt är att anse såsom skivkontrakt. Dessa 

avtalsvillkor är sällan diskutabla för förändring från bolagets sida och det är upp till kompositören 

att antingen skriva på och acceptera, ideligen missgynnande villkor. Detta är dock upp till de 

involverade parterna.  I kontraktet adderar bolaget villkor som bestämmer alla förutsättningar hur, 

var och när musiken ska ges ut och under vilket tidsspann kompositören är bunden till bolaget 

genom optioner, där det exempelvis kan stå att bolaget ifråga har rätt att ge ut album 10 år i 

framtiden från kompositörerna. Bolaget har med andra ord kontrollen över avtalet och 

kompositören, om detta avtal accepteras.41 

 

Dessa standardkontrakt ska i grund och botten vara utformade ifrån kompositörorganisationerna 

SKAP och FST och musikförläggarföreningen SMFF. Utformningen av detta kontrakt ska vara 

tydligt och reglera exempelvis vilka verk som får överlåtas eller upplåtas till förlaget, förlagets 

skyldigheter till verkets säljande och tillgängliggörande för allmänheten. Även perioden som 

upplåtelsen gäller samt var detta kontrakt gäller, kontraktet kan vara gällande endast i Sverige eller 

kan territoriet gälla hela världen.42  

 

Inom upphovsrätten har vi flertalet organisationer som kan hjälpa kompositörer gällande 

skyddandet av sina verk och även betala ut ersättning till kompositörerna när dessa personers verk 

använts i ett sådant sammanhang där detta gäller. Några av de främst framstående upphovsrättsliga 

organisationerna i svensk och nordisk rätt är STIM, SAMI och NCB.43 Härtill kommer en 

introduktion om vad dessa organisationer gör och på vilket sätt de kan hjälpa kompositörer och 

dessa personers verk.  

 

STIM är en organisation som specialiserar sig på musik och upphovsrätten därtill. STIM betalar ut 

ersättning till kompositörerna och hanterar dessa personers rättigheter till musikaliska verk. Genom 

anslutningen till organisationen får STIM rätten att förvalta över upphovspersonernas ekonomiska 

rättigheter till de aktuella verken. Den fungerar som en mellanhand mellan kompositören och de 

som betalar ersättning för användning av verket. STIM sköter även rapportering gällande vilken 

musik som spelats vid olika sammanhang och detta fungerar såsom ett underlag för utbetalning för 

deras medlemmar, upphovspersonerna.44  
 

SAMI är icke vinstdrivande ekonomisk förening. Föreningen har hand om ersättning som ska utgå 

från företag eller dylikt som spelar medlemmarnas, kompositörer som gått med i SAMI, till 

medlemmarna ifråga, när dessa personers musikaliska verk ha spelats i offentliga sammanhang. 

SAMI bevakar över kompositörers rätt och fungerar likt STIM som en mellanhand mellan 

                                                           
40 Bernitz, U., m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 408 f. 
41 Stannow, H., Musikjuridik, upplaga 5, s. 6. 
42 Hillerström, H., Juridik och Avtal - Musik och Event, s. 38.  
43 Stannow, H., Musikjuridik, upplaga 5, s. 2. 
44 STIM, Musikskapare – Step by step, 2018.  
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medlemmarna och kunderna, de som brukar musikaliska verken. SAMI tecknar avtal med de 

företag som använder den upphovsrättsskyddade musiken och samlar in ersättningen.45 

 

Organisationen NCB har som huvuduppgift att tillvarata på kompositörers rättigheter vid 

inspelning, spridning och tillverkande av exemplar av verket för upphovspersonernas räkning. 

Denna organisation ägs av STIM och till skillnad gentemot STIM har NCB hand om de rättigheter 

som använts i sammanhang såsom exempelvis tv, skivutgivning och nedladdning från internet. 

STIM fokuserar på rättigheter till verk som avser framförande av musik. NCB är en internationell 

organisation som har hand om avtal världen över, men endast när dessa görs gällande i fall i de 

nordiska länderna.46  

 

3.2 Upphovsrättsintrång 
 

Enligt 53 § URL ska den som gör intrång i en annan upphovspersons litterära eller konstnärliga 

verk enligt 1 och 2 kap. URL, vid uppsåt eller oaktsamhet dömas till böter eller fängelse upp till 2 

år.  

 

När upphovsrättsintrång sker gäller straffen böter, fängelse eller skadestånd till offret till det 

utnyttjade verket. Om detta otillåtna utnyttjande sker ska förövaren utbetala ett skäligt vederlag till 

upphovspersonen, som är att anse som offret i detta fall. Vid oaktsamhet eller uppsåt vid brottet 

adderas det ytterligare en typ av ersättning för den skada som anses uppstått på grund av denna 

oaktsamhet eller uppsåt som förövaren haft när denne gjort intrång utöver den första ersättning som 

utges vid brytandet av verkets skydd. Detta kan ges i form av ersättning för lidande eller ekonomisk 

förlust för upphovspersonen.47 

 

Prop. 1981/82:152 uttryckte att URL innehöll vid den tidpunkten bestämmelser som reglerade 

konsekvenser för den som orsakat intrång i annan upphovspersons upphovsrätt. Intrångsgöraren 

ska till upphovspersonen, som intrånget gjordes emot, mot lösen avstå den egendom som intrånget 

sammankopplas med. Dock ska detta lösen och egendom var skäligt. Där tillkommer en 

tolkningsfråga för domstolen, det är upp till domstolen att bestämma vad som anses vara skäligt på 

grund av omständigheter i det aktuella fallet och yrkanden från upphovspersonen ifråga. Detta kan 

medföra att egendomen ska förstöras eller på annat sätt ändras etc.48   

 

I de flesta fallen när upphovsrättsintrång är närliggande två verk emellan, sökes förlikning mellan 

parterna. Detta sker när ena parten anser att det föregår ett upphovsrättsintrång och sedermera 

meddelar den andra parten om detta och denne förstår anklagelsen, vilket resulterar i att den 

anklagade vill skydda sitt renommé eller inte inneha en större ekonomisk förlust som att gå till 

domstol kan medföra. Förevarande händelse skedde gällande ett foto där Evert Taube medverkade 

och där fotografen stämde ett bolag som gav ut Taubes skiva, på grund av att fotografen hade ett 

villkor i deras avtal där det framgick att bolaget behövde fotografens tillåtelse för att kunna ge ut 

                                                           
45 SAMI, Så här går det till, 2018.  
46 STIM, Så är STIM uppbyggt - NCB, 2018. 
47 Stannow, H., Musikjuridik, upplaga 5, s. 50 f.  
48 Prop. 1981/82:152 s. 24. 
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skivan. 49  
 

I fallet om en skadeståndsberäkning vid upphovsrättsintrång50, beaktade HD förarbetena till URL 

som var aktuella när fallet dömdes år 1984, se prop. 1960:17 s. 294 och prop. 1981/82:152 s. 22, 

där det framgick att skadestånd utgår med beloppet som täcker den vållade skadan helt ut. Med 

andra ord hela skadebeloppet. Dock fanns det möjlighet för HD, och domstolar överlag enligt 35 

kap. 5 § RB, att endast uppskatta och dela ut ett belopp som anses skäligt till den skada som skett. 

Denna uppskattning ska således inte gynna den som har utfört intrånget.51  

 

HD menade vidare att i detta fall var det problematiskt gällande bevisningen till huruvida skadan 

hade skett och på vilket sätt. Det fanns inga tydliga principer på hur detta skadestånd skulle 

beräknas utan detta fick göras genom hänsynstagande till de omständigheter som förelåg. Den 

beaktade härvid hur upphovspersonerna hade handlat, en omfattande import och försäljning av så 

kallade bootlegskivor, vilket innebär en icke officiell musikinspelning. Det kunde klargöras att 

upphovspersonerna hade handlat med uppsåt och att de, genom detta handlande, hade orsakat 

kränkning för ett större antal upphovspersoners upphovsrätt till dessa personers grammofonskivor. 

Dock tillades det att för varje enskilt fall skulle inte skadan ha varit av någon större betydelse. 

Vinsten för upphovspersonerna i denna verksamhet skulle varit att anse såsom betydlig. Därmed 

bestämdes ersättningsbeloppet till ett högre belopp än vad Hovrätten hade utdömt, vilket var 1000 

kr. HD dömde upphovspersonerna till att betala det högre och enligt domstolen, skäliga beloppet 

10 000 kr.52  

Under 2018 kom ett förarbete till URL gällande grovt upphovsrättsintrång från staten genom SOU 

2018:6. I detta betänkande uttrycks att det ska införas en utredning om grovt brott som berör bland 

annat upphovsrättsintrång. Detta medför en tudelning mellan brottet, med rubriceringarna 

upphovsrättsbrott och grovt upphovsrättsbrott. Det var då tal om straffen böter eller fängelse i högst 

två år för upphovsrättsbrott och fängelse i sex månader till sex år för grovt upphovsrättsbrott.53 

Detta skulle medföra ett tydligare avskräckande från att begå upphovsrättsintrång och gällande 

kompositörer, en tankeställare som uttrycks genom att de verk dessa skapar behöver vara olika de 

verk som redan finns på marknaden, vilket skulle innebära att musikaliska verk behöver ha en 

högre grad av originalitet, fortsättning under rubrik 3.1.   

 

I fallet NJA 2017 s. 446 hade en person, hädanefter benämnd B.H, uppsåtligen eller av grov 

oaktsamhet begått ett upphovsrättsintrång genom att otillåtet tillgängliggöra 125 filmer och TV-

serier för allmänheten. Detta skedde vid cirka 30 tillfällen med tekniska hjälpmedel i form av en 

dator med anslutning till internet. B.H hade skapat och laddat upp så kallade torrentfiler, vilket 

innebär en samling data som går att ladda ner ifrån en annans dator eller dylikt, som hänvisat till 

fildelningswebbplatsen ”Swepirate/Biosalongen”, hädanefter endast nämnd såsom Swepirate, och 

därigenom har B.H utfört otillåten överföring till allmänheten av upphovsrättsskyddade verk 

menade kärande i målet.  

 

                                                           
49 NJA 2010 s. 559. 
50 Se rubrik 2.1. 
51 NJA 1984 s. 34. 
52 NJA 1984 s. 34. 
53 SOU 2018:6 s. 21.  
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HD hänvisade till 53 § URL om upphovsrättsintrång och att straffet för intrång kan bli böter och 

fängelse upp till två år54 och 2 § URL om ekonomiska rättigheter och hur ett verk tillgängliggörs 

för allmänheten55, vilket hade inträffat i detta fall när B.H hänvisat till webbplatsen Swepirate. Då 

B.H hade gjort sig skyldig till flertalet brott var det därmed tal om ett högre straffmaximum enligt 

26 kap. 2 § 2 st. BrB, böter eller fängelse upp till tre år.56   

 

Skadan för målsäganden, i detta fall upphovspersoner vars verk har missbrukats genom den illegala 

uppladdningen på Swepirate och därefter hänvisning till från B.H, har uppgått till betydande 

belopp. Brottsligheten ansågs också ha varit organiserad, då den upprepades flertalet gånger och 

att databasen hade ett stort antal upphovsrättsskyddade verk på webbplatsen.57  
 

Under domskälets gång diskuterade HD huruvida straffvärdet skulle landa på böter eller om 

fängelse var aktuellt i detta fall. På grund av det som tidigare sagts menade HD att straffvärdet för 

denna brottslighet låg på sex månaders fängelse. Då B.H inte är tidigare straffad uttryckte HD att 

straffvärdet inte kunde anses vara fängelse, utan att böter skulle vara aktuellt. Det rådde dock inget 

tvivel om att det som B.H har gjort ska anses såsom illegal fildelning och att B.H ska fällas för det 

brott han begått.58 
 

Avslutningsvis menade HD att straffvärdet skulle landa på böter och att B.H skulle dömas, i 

enlighet med 30 kap. 7 § BrB, för 100 stycken dagsböter á 180 kr.59 
 

Detta fall belyste hur ett straffvärde beräknas och att det finns fler omständigheter att ta in i 

beräkningen än att själva intrånget hade begåtts och vilken förlust detta medförde för de 

involverade upphovspersonerna.   

 

I ett fall60 som berörde upphovsrättsintrång där två musikaliska verk ansågs vara för lika varandra61, 

uttryckte HD att upphovsrättsreglerna för musikaliska verk är detsamma som gäller för bildkonst 

och andra skriftverk, att det således sällan är problematiskt att avgöra vilket verk som uppnår 

verkshöjd. Detta på grund av att, 2002, saknades det tillräcklig svensk rättspraxis från aktuell tid. 

För att kunna uppnå skydd för musikaliska verk fanns det inga större krav, då det inte existerar en 

särskilt stor mängd toner. Det ska föreligga ett ”tillräckligt originellt resultat” för att anses uppnå 

verkshöjd och därmed bli skyddat av URL avslutade HD. 

 

Vidare togs det upp att populärmusikens intåg de senaste åren har medfört att 

variationsmöjligheterna när det gäller tonföljd och dylikt, blivit mer begränsade än inom andra 

musikaliska stilområden. Allt eftersom åren har gått har det blivit allt svårare att urskilja huruvida 

ett verk har en tillräckligt stor originalitet för att kunna räknas som ett enskilt verk62. 

Fortsättningsvis menade HD att konsumenternas krav på att musiken ska vara och låta på ett visst 

                                                           
54 Se rubrik 3.2 
55 Se rubrik 2.1. 
56 NJA 2017 s. 446. 
57 NJA 2017 s. 446. 
58 NJA 2017 s. 446. 
59 NJA 2017 s. 446. 
60 NJA 2002 s. 178. 
61 Se rubrik 1.1. 
62 Se rubrik 1.1. 
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sätt, på grund av hur trenderna och andra kommersiella intressen såg ut vid tidpunkten för det 

musikaliska verkets utgivelse, påverkar hur varierade verken kan vara vilket medför att populär 

musik finner likheter verk emellan.63 Se fallet om Zelmerlöw och Guetta, där båda låtarna hade 

samma marknad, populärmusikens, och där detta kunnat påverka låtskrivarna som skrev 

Zelmerlöws verk, då de fick insyn i vad som var och kan göra ett verk tillräckligt populärt för att 

nå ut till marknaden och även i detta fall vinna tävlingen Melodifestivalen.64  

 

I fallet hade det musikaliska verket ”Tala om vart du skall resa” en melodi som nyttjade en enkel 

form som byggde på enkla traditionella delar enligt HD. Det som dock hade stor inflytelse i 

bedömningen i frågan om verket uppnådde verkshöjd var hur sagda melodin uppfattades av 

lyssnarna till verket. De menade vidare att denna melodi uppnådde verkshöjd, genom att den 

framstod som väl avgränsad från de andra delarna i verket ifråga och har en tillräckligt hög nivå av 

självständighet, vilket därmed trycker på att det musikaliska verket uppfyller originalitetskravet. 

HD avslutade med att verket således innehar upphovsrättsligt skydd genom URL.65  

 

Det musikaliska verket från Drängarna, ”Vill du bli min fru” gick att likna med det andra verket 

genom fiolmelodierna i båda verken. Dessa melodier upprepas kontinuerligt genom båda verkens 

gång och är ett tydligt segment därifrån. Det tilläggs dock att det finns vissa skiljaktigheter mellan 

verkens fiolmelodier, olika tempon och en viss annorlunda harmonik, vilket påvisar olika karaktär 

på verken och att det finns tydlig skillnad verken emellan. HD menade fortsättningsvis att 

likheterna väger över olikheterna och att vid en bedömning på det ovan nämnda inte går att undvika 

att verken kan anses av en utomstående som samma verk vid lyssning på melodierna. Det var 

dessutom inte tal om något oberoende dubbelskapande på grund av de höga krav som ställs på detta 

begrepp i och med verkens melodiers likhet och omständigheterna som rådde kring skapandet av 

Drängarnas verk, exempelvis att det var 22 år mellan skapandet av båda verken. Det förelåg därmed 

ett upphovsrättsintrång. Detta då Drängarnas verk utgjorde en efterbildning från ”Tala om vart du 

skall resa” och därmed bröt emot dess upphovsrättsskydd, vilket därmed även bryter mot URL.66 

I detta fall tydliggjordes problematiken mellan så kallad populärmusik och vilka musikaliska verk 

som oftast uppnår tillräcklig popularitet för att kunna räknas in under sagda kategori. Att skapa 

originell musik, redan under 90-talet, var problematiskt och som tidigare nämnts under denna 

rubrik och 1.1, har denna problematik inte minskat.  

 

En återinspelning av andra upphovspersoners musikaliska originalverk benämns cover.67 Covers 

är tillåtna att framföra offentligt och spela in om de är offentliga, vilket innebär att det musikaliska 

verket framförts live tidigare i originalform. Därtill får verken inte vara märkbart förändrade 

gällande hur musikens toner och text verkar.68  

I moderna musikindustrin har det tillkommit ett nytt sätt att göra en cover på ett musikaliskt verk. 

Detta benämns sampling. Sampling är när musiker lånar andras musikaliska verks ljudelement utan 

att be om samtycke från upphovspersonen och brukar det till sitt verk. Detta ansågs under sent 80-

tal och tidigt 90-tal sällan som en ”stöld” av någon annans verk. Då texten oftast är helt förändrad 

                                                           
63 NJA 2002 s. 178. 
64 Amster, H., Plagiat eller inte för Måns Zelmerlöw?, Svenska Dagbladet 16 Mars 2015. 
65 NJA 2002 s. 178. 
66 NJA 2002 s. 178. 
67 Hillerström, H., Juridik och Avtal - Musik och Event, s. 168.  
68 STIM, allt om musikrapportering, 2018.  
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och ljudet är exakt samma, var det uppenbart att det inte föregick någon typ av omedvetet 

upphovsrättsintrång eller att upphovspersonen till samplingsverket skulle ha försökt att utnämna 

den ljudliga delen av detta musikaliska verk till ett original. 3 § URL som tar upp 

namnangivelserätten uppfylls i de flesta fallen där det är tal om sampling, då kompositören till 

originalet och även musikaliska verkets namn nämns i titeln till samplingsverket.69  

 

Med det ovan sagda förändrades dock attityden till samplingsverket när internet skapades, där var 

det betydligt enklare att se om en upphovspersons musikaliska verk hade använts utan tillåtelse, 

och på grund av att dessa samplingsverk fick betydande publikframgångar, vilket därmed gav 

upphovspersonerna till samplingsverken hela intäkten från sagda verk. Ursprungsverkens 

upphovspersoner ville också få en del av dessa intäkter och därmed började dessa 

samplingsupphovspersoner bli stämda för upphovsrättsintrång.70   

 

Fallet mellan Pharell Williams och Frankie Gaye, som nämndes under 1.1, är ett nutida amerikanskt 

fall där det ansågs ha förelegat ett upphovsrättsintrång. I denna amerikanska domstol fanns både 

en jury av människor som inte hade en juridisk bakgrund och beroende på vilket fall det gäller ett 

antal domare. Enligt juryn i den amerikanska domstolen hade Marvin Gayes, Frankies far, 

musikaliska verk ”Got To Give It Up” en hög verkshöjd och uppnådde således ett 

upphovsrättsskydd. Det ansågs från juryns sida att det musikaliska verket ”Blurred Lines”, 

tillhörande Williams, hade gjort intrång på ”Got To Give It Up” genom verkens likheter, framförallt 

gällande verkets tempo och vers.71  

 

Det centrala i detta fall var att juryn tog beslutet om det förelåg ett intrång till skillnad mot domaren, 

som ansåg att det inte förelåg ett intrång. Juryn hade på bevisning, som inte beskrevs i målet, ansett 

att intrång förelåg på grund av att verken varit för lika, vilket innebar att ”Blurred Lines” inte 

ansågs som ett originellt musikaliskt verk. Domaren i detta mål, Judge Nguyen, hade följt 

kriterierna för vad som kan anses som ett intrång i någon annans upphovsrätt och kommit fram till 

att det inte förelåg något upphovsrättsintrång mellan verken. Nguyen tryckte på att ”there is no 

evidentiary basis to conclude that the two works are substantially similar”. Med detta menades det 

att, i laglig mening, inte fanns någon del av verket ”Blurred Lines” som var tillräckligt likt någon 

annan del i ”Got To Give It Up” och således kunde utgöra ett intrång. Dock dömdes ändå Williams 

till upphovsrättsintrång.72 Mer om detta i 4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
69 Klang, M., Från vax till moln: Musikens upphovsrätts- och teknikhistoria, Tolv Toner 2012, Röhsska Gunnebo 

Akademien, s. 75 ff.   
70 Klang, M., Från vax till moln: Musikens upphovsrätts- och teknikhistoria, Tolv Toner 2012, Röhsska Gunnebo 

Akademien, s. 75 f.   
71 Williams v. Gaye, No. 15-56880, 9th Cir. 2018, s. 5 ff. 
72 Williams v. Gaye, No. 15-56880, 9th Cir. 2018, s. 80 ff. 
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4. Analys  

 
För att påvisa mitt resultat genom en koppling till mitt syfte och det material som använts under 

tidigare rubriker, kommer denna analysdel vara uppdelad i fyra delar. Dessa fyra delar kommer 

belysa mitt syfte och mina frågeställningar jag använt mig av när jag skrev denna uppsats och 

genom mitt resultat önskar jag även att svara på dessa.  

 

Den information som jag tidigare behandlat i uppsatsen kommer att användas i denna del och 

därtill tillkommer inga nya rättskällor. 

4.1 Verkshöjd och musikaliska verk 
 

Om ett verk ska kunna bli skyddat av URL behövs följande kriterier uppnås, verket måste vara 

tillräckligt självständigt, vara resultatet av en upphovspersons andliga skapande och ha en 

särprägel. Det ska heller inte kunna föreligga ett dubbelskapande, vilket innebär att verket ska vara 

tillräckligt originellt utan att två skilda personer utan inspiration från varandra ska kunna skapa 

samma verk. Om dessa kriterier uppfylls får verket en tillräckligt hög nivå av verkshöjd, vilket 

innebär att det omfattas av lagen och skyddas av denna. För att se vilken grad av skydd verket 

innehar anges uttrycket skyddsomfång, vilket innebär det typ av omfång eller den typ av grad skydd 

verket har.  

 

Detta menar att alla verkets delar måste uppnå verkshöjd för att verket ska bli skyddat av URL. 

Om detta inte uppfylls kommer verket inte uppnå verkshöjd, vilket innebär inget skydd och att 

andra personer kan göra snarlika verk utan att det kan anses föreligga något upphovsrättsintrång i 

lagens mening.  

 

Gällande musikaliska verk beror detta på att det behövs en originalitet med refräng, stick och alla 

verser tillsammans, helheten ska vara originell. Med andra ord om ett musikaliskt verk har en 

originell vers och en, från annat verk, ”stulen” refräng kan inte helheten av verket eller delar av 

detta uppnå verkshöjd genom originalitetskravet och därefter få ett tillräckligt högt 

upphovsrättsskydd.  

 

Detta påvisades i NJA 2002 s. 178, där en fiolmelodislinga stod centralt i HDs beaktande. I de två 

aktuella musikaliska verken fanns det en snarlik fiolmelodi. HD i detta mål uttryckte att dessa 

melodier var tillräckligt lika varandra för att det skulle vara tal om upphovsrättsintrång, även då de 

andra delarna av verken skilde tydligt från varandra.  

 

Vid en bedömning måste domstolen se på både helheten, om de musikaliska verken har liknande 

toner och det går att se ett sammanband mellan verken ifråga, men även de musikaliska verkens 

enskilda delar, exempelvis vers, stick och refräng.   
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4.2 Likheten mellan två musikaliska verk och vad som utgör 

upphovsrättsintrång 
 

URL uttrycker att upphovsrättsintrång endast kan anses föreligga när ett annat verk som tillkom 

efter originalverket varit för likt eller på annat vis gjort skada för upphovspersonen eller dennes 

verk.  

 

Fallet NJA 2002 s. 178 var en grundsten för hur upphovsrättsintrång skulle bedömas gällande 

musik och upphovsrättsintrång som begåtts inom denna bransch. Där belystes det att om två 

musikaliska inslag eller tonföljder i instrument i två olika musikaliska verk är för lika varandra ska 

ursprungsverket anses som det verk får rätt och att det andra verket ska anses ha begått intrång i 

originalet. 

 

Detta fall kan ha medfört en klarhet i hur dessa situationer ska eller i hypotetiska fall kan bedömas. 

I internationella fall när det varit tal om upphovsrättsintrång i ett musikaliskt verk har den part som 

dömts erhållit ett betydande stort skadestånd, vilket har resulterat i att när liknande situationer 

uppdagas i andra fall, så finns det en större möjlighet att de involverade parterna sökt förlikning 

utanför domstol.73 

 

Fallet mellan Williams och Gaye påvisade att det är inte bara likheten i laglig mening, med andra 

ord hur tonföljden ser ut eller takten och tempot i det musikaliska verket verkar, utan det kan 

avgöras i hur lyssnaren ser på verket.  

 

Detta nämndes även av HD i NJA 2002 s. 178. Om den som lyssnar på det musikaliska verket kan 

höra en tydlig likhet mellan dessa, ska det också ingå i bedömningen om upphovsrättsintrång. I det 

amerikanska fallet var bevisningen dold, dock var det klarlagt att domaren inte ansåg att ett intrång 

förelåg, men juryn som kan anses företräda lyssnaren, ansåg att det förelåg detta och således 

dömdes Williams för upphovsrättsintrång i amerikansk lags mening.      

 

Skillnaderna fallen emellan är att det amerikanska fallet får anses bedömas utifrån andra premisser. 

I NJA 2002 s. 178 var det främst fokus på vad lagtexten fastställde och hur verkshöjdsbedömningen 

användes för att se om verken ifråga kunde uppfylla kriterierna om särprägel, självständighet och 

resultatet av en upphovspersons andliga skapande. I fallet inkluderades dock även att 

helhetsbedömningen måste beaktas, varav lyssnarens perspektiv är centralt. Likaså gjorde i det 

amerikanska fallet som tidigare nämnt. Det som får anses vara knäckfrågan i den bedömningen var 

hur lyssnaren uppfattade verkens likheter. 

 

Detta resulterar i en tydlig olikhet länder emellan i hur ett upphovsrättsintrång ska bedömas och 

vad som ska inräknas i denna bedömning. Även om denna uppsats inte behandlar andra länders rätt 

finns det en tydlig poäng med detta falls användning härtill.  

 

Att ett fall kan bedömas såsom upphovsrättsintrång även om det i amerikansk lags mening inte 

uppfyllde kraven för upphovsrättsintrång går emot lagens mening och syfte. Det är en 

bedömningsfråga huruvida ett verk uppfyller kriterierna för intrång eller upphovsrättsskydd, dock 

                                                           
73 Se rubrik 1.1.  
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ska det endast vara dessa kritier som är centrala i bedömningen om de lagar som stiftats ska följas, 

inte ett utomstående perspektiv på hur lyssnaren uppfattar verken och om denne anser att intrång 

föreligger. Detta skulle isåfall behöva implementeras i lagen.  
 

4.3 Kompositörers lagstadgade ekonomiska rättigheter och avtal 
 

De avtal som finns att tillgå i musikens bransch bestämmer mestadels ersättning av användning av 

upphovsrättsskyddade verk. Detta gäller exempelvis skivkontrakt, där skivbolagen reglerar avtalet 

mellan de och kompositören genom ett standardavtal. 

 

Detta standardavtal är ett grundavtal som finns i branschen att tillgå, dock skriver skivbolagen sina 

egna villkor i avtalet och kan ändra om standardavtalet såsom de önskar. Detta betyder ändå inte 

att kompositören saknar makt att också få bestämma villkoren, utan det är upp till avtalsparterna i 

förhandling. I upphovsrätten har vi avtalsfrihet enligt URL och kan således utforma våra egna avtal 

som reglerar en upphovspersons upphovsrätt till ett verk.  

 

Detta innebär också att genom avtalslicenser kan upphovspersoner överlåta eller upplåta sina 

rättigheter till ett verk till en annan part, vilken får olika typer av rättigheter tilldelade till sig 

beroende på vad avtalet säger och vad som gäller i specifikt det fallet. Detta bestäms helt av 

rättighetsinnehavaren och den ursprungliga upphovspersonen beroende på vad som avtalats sen i 

starten.  

 

4.4 Ersättning och straffvärde för upphovsrättsintrång 
 

När upphovsrättsintrång föreligger finns det olika straffvärden som träder in i kraft enligt 53 § 

URL. Böter eller fängelse i upp till två år.  

I NJA 2002 s. 178 blev utfallet en lägre summa böter och själva intrånget, den snarlika 

fiolmelodislingan, var att anse såsom milt. I Williams v. Gaye var det en betydligt högre summa 

även om NJA fallets intrång var tydligare och kunde bevisas med hjälp av kriterierna för intrång 

och verkshöjd till skillnad mot Williams v. Gaye där domaren var tydlig i bedömningen med att 

det inte förelåg något intrång i amerikansk lags mening. Beloppet blev högre på grund av den 

genomslagskraft som “Blurred Lines” hade haft och den typ av intäkt som detta medfört för bland 

annat Williams.  

I en upphovsintrångsbedömning rör det sig om uttrycken uppsåtligt och grov oaktsamhet. Den som 

utför ett intrång gör det antingen uppsåtligt, att den begår brottet medvetet och anses vilja ta en 

del/hela en annan upphovspersons upphovsrättsskyddade verk. Medan grov oaktsamhet innebär att 

en person omedvetet eller har av misstag gjort intrång utan att det var grundtanken från 

intrånggöraren.  

Enligt SOU 2018:6 har det även varit tal om att göra tillägg i lagen, URL, gällande grovt 

upphovsrättsintrång. Det var tal om att öka straffsatsen till, för grovt brott, sex års fängelse. Detta 

var då för att förebygga för att intrång inte skulle ske och avskräcka den som tänkt begå ett sådant 

intrång.  
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Detta införande i lagen skulle kunna medföra att färre intrång begås, vilket skulle gynna 

upphovspersonerna överlag.  
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5. Slutsats och avslutande reflektioner 

5.1 Slutsats  

 
Upphovsrätten till musikaliska verk är ett komplext ämne. Det är ytterst få fall där ett 

upphovsintrång skett som uppdagas och än färre som går till domstol. I de flesta fall sökes 

förlikning parterna emellan.74  

 

Det finns ett prejudikat som har styrt området i Sverige, i och med NJA 2002 s. 178, därtill är 

möjligen inte upphovsrätten gällande musik i stort behov av fler liknande fall. Det som blir centralt 

och som däremot kan behövas klargöras är var gränsen går mellan intrång och ett enligt URL 

originellt verk. Med andra ord kan det behövas tillkomma en slags måttstock som visar på vad som 

ska anses vara exempelvis en originell fiolmelodi och vad som ska anses som intrång i ett annat 

musikaliskt verks fiolmelodi. Att ta ett stycke från refrängen eller en tonföljd från versen är otillåtet 

när det gäller upphovsrättsskyddade musikaliska verk, dock kvarstår som sagt frågan om hur den 

som tar en upphovspersons musikaliska verks stycke framstår efter en bearbetning av 

originalverket.  

 

SOU 2018:6 om grovt upphovsrättsintrång skulle kunna addera en ny dimension till lagen. Då två 

olika intrång som varit skilda till graden av skada det medfört, skulle hårdare straff kunna skilja 

dessa två intrång genom olika straffvärden. Exempelvis skulle då ett intrång som medfört en 

otillåten användning av 10 upphovspersoners skyddade verk kunna innebära 2 års fängelse, medan 

en som nyttjat 100 sådana verk löper risken att få 5-6 års fängelse. Detta skulle både gradera olika 

upphovsrättsintrång och även avskräcka betydligt mer och på så vis minska antalet intrång som 

görs. 

 

Desto mer tonföljder som används desto mer kommer originalitetskriteriet urvattnas och bidra till 

en svårare bedömning för beslutfattarna när det gäller upphovsrättsintrång. Problematiken att inte 

kunna, som upphovsperson, se vad som är originellt med ett musikaliskt verk i ett praktiskt 

sammanhang kommer medföra till fler situationer där det föreligger ett så kallat omedvetet 

dubbelskapande.  

 

Det finns endast ett fåtal antal toner och instrument att bruka och med internet som gjort det mer 

tillgängligt att kunna visa sin musik för andra, vilket också påverkar antalet tillgängliga musikaliska 

verk, kommer det bli fler och fler fall av intrång. Detta skulle då medföra problematik med 

originalitetskriteriet. Redan 2002 var detta ett problem enligt HD i NJA 2002 s. 178.  

 

För att detta inte ska bli ett framtida problem skulle en tydligare lagstiftning eller ett nytt prejudikat 

kunna adderas till ämnet ifråga. Som tidigare nämnts har personer utan en juridisk bakgrund, 

problematiskt med att förstå vad som är intrång i en annans verk och vad som ska vara tillåtet, se 

Zelmerlöw mot Guetta eller Williams v. Gaye som tidigare tagits upp under uppsatsen.  

 

Denna lagstiftning skulle kunna tydliggöra kriterierna för intrång och även uppdateras med den 

tekniska utvecklingen. Exempelvis skulle tekniska hjälpmedel såsom olika typer av 
                                                           
74 Se rubrik 1.1. 
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inspelningsprogram och därtill även dataprogram där upphovspersoner kan ladda upp sin musik på 

internet kunna vara till hjälp i dessa sammanhang. 

 

I dagens musikbransch kan de större aktörerna utnyttja de mindre genom att bestämma hur deras 

villkor ska se ut i skivkontrakten. Som tidigare nämnts har skivbolagen, som jag benämner såsom 

de större aktörerna, standardavtal som de följer, men där de har möjligheten att bestämma vilka 

villkor som ska ingå och om du som kompositör, den mindre aktören, inte är särskilt insatt i hur 

dessa villkor är formade eller vet hur standardavtalen i branschen vanligtvis ser ut, medför det även 

att kompositören hamnar i underläge från början gentemot det större bolaget.  

 

Det upphovspersoner som har rättigheter till musikaliska verk behöver tänka på är hur dessa avtal 

är formade och om de kan förhandla om kontraktet så att det passar dessa personer. Här finns även 

STIM, SAMI och NCB att tillgå. Dessa organisationer kan hjälpa nya upphovspersoner på 

marknaden och finns där för att skydda kompositörer på olika sätt, bland annat att ge dem rätt till 

ersättning när deras verk används.  

 

5.2 Avslutande reflektioner  
 

Avslutningsvis menar jag att detta är ett relativt outforskat område där det inte finns en betydande 

mängd information och prejudikat att tillgå. Vi har endast fallet med Drängarna och Landslaget att 

hänvisa till och bruka, därefter tydliggörs avsaknaden av prejudikat i svensk rätt. Detta var också 

anledningen till att jag använde mig av det amerikanska fallet.  

 

Williams v. Gaye hade ett annat skäl till domen och även ett betydligt kraftigare straff. Det är i 

nutiden då det skedde 2018 och till skillnad mot svensk rätt, har amerikansk rätt ett till element i 

sina domstolar. En jury. Även om domaren inte ansåg att någon del av det musikaliska verket 

“Blurred Lines” hade gjort intrång, bedömde juryn ändå det som så. Detta påvisar hur allmänheten, 

som representeras av juryn, kan uppfatta lagstiftningen på ett annat sätt än en person med juridisk 

bakgrund. Se även 1.1 om exempelvis Zelmerlöw mot Guetta, återigen är det en stor del av 

allmänheten som anser att det föreligger ett intrång, dock gick det inte till domstol troligen på grund 

av att personer med juridisk bakgrund inte ansåg att det förelåg något intrång. 

 

Då området är outrett till den grad som gör att det endast finns ett prejudikat till grund för hur dessa 

fall ska behandlas, gör också det till spännande att följa detta och se vilken utveckling det kan ha 

under tidens gång. Eftersom teknologin utvecklar lagstiftningen varje dag och att musikaliska verk 

numera kan läggas ut till allmänheten på ett betydligt smidigare sätt än år 2002, när NJA 2002 s. 

178 dömdes, gör också att mängden verk ökar och att intrång får en betydligt större chans till att 

inträffa.  

 

Teknologin i musikens värld, med webbplatser där musik kan läggas upp och den lättillgängliga 

studion alla kan ha i sitt hem, program för digitalt ljud, medför att fler personer kan skapa och 

tillhandahålla musik. Detta skapar fler upphovspersoner och för att dessa ska kunna förstå 

lagstiftningen behöver även lagstiftningen uppdateras i den form som behövs för att inkludera även 

tekniskt framställda verk.  
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Genom denna lagstiftning skulle inte bara intrången minska, utan även medföra en tydligare 

utgångspunkt för nya upphovspersoner och göra det enklare för dessa att ta sig in på marknaden 

och sprida sina verk. 
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