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Sammanfattning 
 

Europaparlamentets och Rådets direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden har vid 

dess omröstning varit väldigt omtalat och har även mottagit en mängd kritik för dess innehåll. 

Bakgrunden till kritiken har bland annat varit att bestämmelserna i artikel 15 & 17 innehåller 

en så kallad länkskatt och ett uppladdningsfilter. För att få svar på de frågeställningar som 

uppställts har vi använt oss såväl av den rättsdogmatiska metoden, för att fastställa gällande 

rätt, samt av den rättsanalytiska metoden eftersom vi har spekulerat i vilka konsekvenser 

införlivandet av direktivet kan tänkas medföra. 

Syftet med uppsatsen har varit att redogöra för direktivet i sin helhet, men där störst 

fokus har lagts på artikel 15 & 17, samt att spekulera i vilka eventuella konsekvenser som 

införlivandet av direktivet kan tänkas medföra. Initialt kommer även grundläggande fakta 

avseende den svenska upphovsrätten presenteras, däribland vad ett verk är, vilka kriterier som 

krävs för skydd, dubbelskapandekriteriet, vilket skyddsomfång ett verk besitter, 

originalitetskravet inom EU samt intrång på internet, allt för att läsaren skall få en inblick till 

det upphovsrättsliga området.  

Sedermera görs det en djupdykning ner i Europaparlamentets och Rådets direktiv om 

upphovsrätt på den digitala inre marknaden där det inledningsvis tas upp om direktivets 

bakgrund och syfte samt vilka EU-rättsliga principer som måste tagas i beaktning och vilka 

direktiv som är rådande i nuläget på det upphovsrättsliga området inom EU. Vidare uppställs 

ett komparativt avsnitt som avser att ta upp skillnaderna mellan artiklarna 11 & 13 i det tidigare 

förslaget, som inte röstades igenom, och artiklarna 15 & 17 i det nu antagna direktivet. 

Avslutningsvis i avsnitt 3 görs en analys av vilka konsekvenser som kan tänkas uppstå av 

direktivet, där största fokus läggs på artikel 15 & 17.  

Slutligen presenteras de slutsatser som vi kunnat dra av uppsatsen vilket inbegriper vad 

som vi har besvarat men även vad som har lämnats obesvarat. I det förstnämnda stipuleras vad 

vi har kunnat fastställa med den information som legat till grund för uppsatsen samt 

spekulationer rörande vilka möjliga konsekvenser direktivets genomslagskraft kan komma att 

få. Vidare angående vad som har lämnats obesvarat beskrivs de avsnitt som vi valt att avgränsa 

samt de delar som vi har redogjort för på ett kortfattat vis.  
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1. Inledning 

I likhet med direktiven1 om diverse upphovsrättsligt skyddade områden, som redan finns på 

EU-rättslig nivå, finns det även en bakgrund till förslaget till Europaparlamentets och Rådets 

direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden. Bakgrunden kommer nedan kortfattat 

att återges för att sedan i ett senare skede beskrivas mer ingående. Syftet med denna inledande 

presentation av bakgrunden till förslaget till direktivet är för att läsaren ska ha detta i åtanke när 

den i uppsatsens inledande avsnitt läser om upphovsrätt i allmänhet. 

Den digitala utvecklingen som skett den senaste tiden har resulterat i att konsumenternas 

tillgång till upphovsrättsligt skyddat innehåll har ökat, och genom det har även sättet hur verk 

och andra skyddade alster används förändrats. Förändringen har skett genom att nya 

användningsområden har öppnats upp och att gränsöverskridande användning har ökat vilket 

medfört att EU:s rambestämmelser för upphovsrätt behöver anpassas till nya sakförhållanden. 

Grunden för dessa är bra men i en allt mer tekniskt framåtskridande värld finns ett behov av ett 

nytt skydd för skaparen såväl som för användaren. Förslaget till Europaparlamentets och Rådets 

direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden tar således sikte på att utveckla den 

rådande upphovsrätten mot en modernare och mer europeisk upphovsrätt. Grunden för förslaget 

är följaktligen att få till en tillbörlig fördelning av rättigheter och intressen mellan användare 

och rättighetsinnehavare.2  

Den digitala tekniken främjar i stor omfattning den gränsöverskridande tillgången till 

verk och andra alster, dock finns det undantag varvid förtydligandet av vem som är 

rättighetsinnehavare ter sig komplext vid användningen. Utvecklingen av den digitala tekniken 

har föranlett olägenheter gällande ersättning vid onlinedistrbutionen av upphovsrättsskyddade 

verk, specifikt när rättighetsinnehavare försöker licensiera sina rättigheter till dessa. Dessa 

olägenheter kan i fortbestånd influera utvecklingen av europeisk kreativitet såväl som 

produktionen av kreativt innehåll på ett negativt sätt, vilket ger upphov till att en garanti måste 

finnas för att rättighetsinnehavare och upphovsmän ska få en vederbörlig andel av det värde 

som skapas genom användandet av deras skyddade verk och alster. Bakgrunden till förslaget 

innebär således en strävan att få fram ett rättvist sätt på vilket rättighetsinnehavare kan förhandla 

och få rätt till ersättning för användning av verkens innehåll.3 

Förhandlingspositionen som upphovsmän och rättighetsinnehavare ofta befinner sig i 

vid förhandling om licenser till deras rättigheter är svag, vidare står det även klart att 

överskådligheten över intäkterna till användningen av deras verk i stort sett är snäv. Förslaget 

vill följaktligen ta sikte på en förbättring av överskådligheten av intäkterna som verken drar in 

samt försöka få till stånd en mer likaberättigad förbindelse mellan rättighetsinnehavarna och 

dem till vilka rättigheterna överlåts. Sammanfattningsvis kan det sålunda sägas att förslaget 

syftar till att, genom sina ingripanden, åstadkomma ett omgivande förhållande vari upphovsrätt 

fungerar gynnsamt för konsumenterna såväl som för produktionen av, och tillgången till 

upphovsrättsligt skyddade verk och alster.4 

Såsom stipulerades ovan syftar den här inledande texten till att upplysa läsaren om 

uppsatsens huvudfokus, detta för att läsaren ska bära med sig direktivets grundsats då denne tar 

sig an uppsatsens nästkommande del där upphovsrättens övergripande syfte och beståndsdelar 

                                                 
1
 Se exempelvis, rådets direktiv 96/9/EG, rådets direktiv 2001/29/EG, rådets direktiv 2006/115/EG. 

2
 Förslag till Europaparlamentets och Rådets direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden, 7717/19, 28 

mars 2019, s. 8. 
3
 Förslag till Europaparlamentets och Rådets direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden, 7717/19, 28 

mars 2019, s. 8. 
4
 Förslag till Europaparlamentets och Rådets direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden, 7717/19, 28 

mars 2019, s. 79. 
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återges. Anledningen till varför upphovsrättens övergripande syfte och beståndsdelar behandlas 

i denna uppsats är för att det är nödvändig kunskap för att kunna ta del av direktivet i dess 

helhet. 

1.1 Syfte 

Den här uppsatsen ämnar till att redogöra för Europaparlamentets och Rådets direktiv om 

upphovsrätt på den digitala inre marknaden, främst med fokus på artiklarna 15 & 17, samt, i 

den mån det är möjligt, utröna eventuella konsekvenser som införlivandet av direktivet kan 

medföra. Som utgångspunkt skall även väsentlig fakta rörande svensk upphovsrätt preciseras 

för att ge läsaren en grundförståelse för direktivets innebörd. 

1.2 Problemformulering 

För att närmare precisera, och för att upprätthålla syftet med den här uppsatsen ska 

nedanstående problemformulering besvaras: 

 

            Vad inbegriper Europaparlamentets och Rådets direktiv om upphovsrätt på den digitala 

inre marknaden, och vilka eventuella konsekvenser kan uppkomma med anledning av 

införandet av direktivet? 

1.2.1 Frågeställning 

Problemformuleringen besvaras med bistånd av följande underfrågor: 

- Upphovsrätt är ett rättsområde av betydande storlek, vilka är dess beståndsdelar och 

vilket övergripande syfte har upphovsrätten? 

- Vad är bakgrunden till förslaget på direktivet, vad inbegriper direktivet mer ingående 

och hur ser lagstiftningen som ligger till grund för förslaget på direktivet ut? 

- Vid frambringandet av förslaget till direktivet, har EU-rättsliga grundprinciper tagits i 

beaktning, i så fall vilka och i vilken mån? 

- Innehåller förslaget till direktivet som röstades igenom några förändringar mot tidigare 

förslag och vad är skillnaden från tidigare lagstiftning på området? 

- Vilka eventuella konsekvenser kan komma att uppstå av införandet av förslaget till 

direktivet? 

1.3 Avgränsning 

Upphovsrätten, som en del av immaterialrätten, är ett vidsträckt rättsområde som innebär 

åtskilliga intrikata problematiseringar för den rättsutövande. Den senaste tidens tekniska 

utveckling har inneburit en inte så ringa ökning av svårigheterna som rättsområdet står inför 

och som svar på dessa problem har EU röstat igenom ett nytt upphovsrättsligt direktiv benämnt 

Europaparlamentets och Rådets direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden. Denna 

uppsats kommer, med anledning av den vida problematisering som rättsområdet har, ägna sig 
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åt att utröna syftet, innehållet och vilka eventuella konsekvenser det nyss genomröstade 

direktivet innebär. 

            Problemavgränsningen innefattar sålunda Europaparlamentets och Rådets direktiv om 

upphovsrätt på den digitala marknaden, men för att få en vidare uppfattning om vad detta 

direktiv inbegriper kommer uppsatsen, på ett rent generellt plan, även omfattas av den 

nödvändiga upphovsrättsliga information som krävs för att förstå direktivet. Vad som menas 

med detta är att upphovsrätt på såväl en svensk som europeisk nivå kommer beskrivas, någon 

detaljerad djupdykning i de båda rättsområden kommer dock lämnas till läsaren att göra på egen 

hand. 

1.4 Metod 

Uppsatsförfattande innebär en rad olika problemkomplex som studenterna ställs inför, inte 

minst det ack så skräckinjagande metodkapitlet. Vid examensarbete i juridiska studier ter det 

sig tämligen brukligt att tillämpa den rättsdogmatiska metoden på sitt arbete. Dilemmat har i 

många fall visat sig ligga i att klarlägga rättsdogmatikens kontenta och sedan på ett adekvat vis 

tillämpa metoden. Resultatet har med anledning av komplexiteten vid tillämpningen av 

metoden sålunda i det stora hela differerat i viss mån, men också på grund av den delade 

uppfattning om rättsdogmatikens innebörd som råder. Med anledning av uppsatsens 

problemformulering ter sig inte den rättsdogmatiska metoden tillräcklig för att uppnå 

uppsatsens syfte. Uppsatsen ska givetvis i stor omfattning tolka och systematisera gällande rätt 

men kommer ävenledes analysera och utröna de lege ferenda, därav kommer den 

rättsdogmatiska metoden tillika kompletteras av den rättsanalytiska metoden. Framgent 

kommer följaktligen rättsdogmatisk metod att, i den mån det med anledning av det anförda är 

möjligt, att tillämpas och återges såväl som rättsanalytisk metod.  

1.4.1 Metoddiskussion 

Såsom tidigare berörts innebär rättsdogmatiken en rad komplicerade rättsteoretiska spörsmål, 

ett av dessa är att faktiskt greppa vad metoden inbegriper.5 Den allmänt vedertagna 

beteckningen för rättsdogmatik är tolkningen och systematiseringen av gällande rätt. 

Rättsdogmatiken åsyftar sålunda att på ett fundamentalt följdriktigt sätt förtydliga gällande 

rätt.6 Utgångspunkten för tillämpningen av den rättsdogmatiska metoden är att använda de 

allmänt accepterade rättskällorna, lagstiftning, rättspraxis, lagförarbeten etc.7 Det uppstår 

således en ram inom vilken den rättsdogmatiska metoden tillämpas och härrör från.8 

Sammantaget kan sålunda den rättsdogmatiska metoden sägas inbegripa en analys av gällande 

rätt där syftet är att påvisa hur en rättsregel ska tolkas i en viss given situation.9  

Rättsdogmatiken utgår i det närmaste alltid från den problemformulering som 

användaren tillämpar på sitt arbete. Problemformuleringen ska vara vederhäftig till sin natur för 

att inte orsaka några oklarheter då arbetet avslutas i slutsatsen, med anledning av detta ska 

problemformuleringen ständigt undergå en kritisk analys för att se till att den är korrekt 

utformad och relevant till sitt syfte.10 Detta förfaringssätt kan dock resultera i att arbetet övergår 

till att vara alltför snävt och skildrande till sin natur. Vidare tar inte heller den rättsdogmatiska 

                                                 
5
 Korling, F., Zamboni, M., Juridisk Metodlära, s. 21. 

6
 Peczenik, A., Om den förvaltningsrättsliga forskningen och rättsdogmatiken, FT 1990 s. 42. 

7
 Korling, F., Zamboni, M., Juridisk Metodlära, s. 21. 

8
 Sandgren, C., Är rättsdogmatik dogmatisk?, TfR 2005 s. 649. 

9
 Korling, F., Zamboni, M., Juridisk Metodlära, s. 26. 

10
 Korling, F., Zamboni, M., Juridisk Metodlära, s. 23. 
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metoden hänsyn till etiken i att tillämpa de valda rättskällorna.11 Slutsatsen som kan dras av 

detta är att det finns föga utrymme för att en obunden diskussion ska kunna föras och 

perspektivet som tillägnas till uppgiften ter sig i viss mån snäv.12 Med anledning av det nu 

anförda och med anledning av att problemformuleringen till sin natur bjuder in till ett arbete 

som kräver en viss portion av obunden diskussion, kan inte det här arbetet enbart begränsa sig 

till en rättsdogmatisk metod utan erfordrar även en rättsanalytisk metod för att uppnå sitt syfte. 

            Den rättsanalytiska metoden inbegriper inte enbart fastställandet och tolkningen av 

gällande rätt, utan syftar även till att analysera rätten.13 Detta betyder följaktligen att källor 

utöver de som brukas inom rättsdogmatiken kan användas för att besvara uppsatsens 

problemformulering och frågeställningar. Rättsanalytisk metod frigör sålunda författarna till att 

göra en allsidig analys som inte enbart är begränsad av de allmänt erkända rättskällorna utan 

kompletteras av andra källor. Det kan alltså ingå material i den rättsanalytiska metoden som 

inte används för att fastställa gällande rätt.14 Det saknas sålunda ett korrekt svar vid 

tillämpningen av den rättsanalytiska metoden med anledning av dess öppenhet för 

värderingsgrunder och att författaren kan ledsagas av infallsvinklar.15 

            Kombinationen av dessa beprövade rättsvetenskapliga metoder ligger sålunda till grund 

för hur problemformuleringen och frågeställningarna i detta arbete har angripits. Nu när vi har 

etablerat vad dessa metoder innebär ska vi framgent återge hur de använts för att bearbeta 

materialet i uppsatsen samt i vilken mån de har varit behjälpliga för att uppnå uppsatsens syfte. 

1.4.2 Metodbeskrivning 

Den rättsdogmatiska metoden avgränsar, som sagt, till den rättsanalytiska och en konstellation 

av dessa båda rättsvetenskapliga metoder har tillämpats för att kunna besvara de 

frågeställningar som använts för att utröna uppsatsens problemformulering. Initialt har den 

rättsdogmatiska metoden brukats för att systematisera och tolka den upphovsrätt som råder i 

Sverige, detta i syfte att ge läsaren en grundläggande förståelse för vad upphovsrätt och dess 

syfte är. Viktigt att poängtera är att det inte gjorts något försök att på ett uttömmande vis återge 

allt vad upphovsrätten inbegriper, utan bara den grundförståelse som krävs för att förstå 

direktivet. Vidare har ävenledes direktivet i sig, såväl som upphovsrätt på europarättslig nivå, 

undergått den rättsdogmatiska metoden. Den rättsdogmatiska metoden har följaktligen väglett 

oss genom arbetets initiala del där vi tolkat och återgett vad som är gällande rätt, och sålunda 

lagt en grund för den analys som krävs för att besvara uppsatsens syfte. Här räcker inte längre 

den rättsdogmatiska metoden utan måste kompletteras av den rättsanalytiska metoden för att 

vidare i uppsatsen kunna besvara vilka eventuella konsekvenser som direktivet kan medföra vid 

dess införlivande. Direktivets ringa förefintlighet har även inneburit att det funnits knapphändig 

tillgång till allmänt accepterade rättskällor att använda i analysen, vilket är ytterligare en 

anledning till varför den rättsanalytiska metoden varit så viktig för att uppnå uppsatsens syfte. 

Vad som istället har använts är artiklar från juridiska tidskrifter rådande den typ av 

begränsningar i upphovsrätten på internet som direktivet medför. 

            Sammanfattningsvis kan det således sägas att metoderna som använts i denna uppsats 

har varit behjälpliga, såväl som relevanta, för att uppnå syftet med uppsatsen. Därjämte har de 

även varit tillräckliga, beaktning eller tillämpning av andra rättsvetenskapliga eller 

samhällsvetenskapliga metoder har följaktligen ej varit nödvändigt. 

                                                 
11

 Olsen, L., Rättsvetenskapliga perspektiv, SvJT 2004 s. 116. 
12

 Sandgren, C., Är rättsdogmatik dogmatisk?, TfR 2005 s. 649-655. 
13

 Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation, s. 45. 
14

 Sandgren, C., Rättsanalytisk metod. En väg framåt? s. 725-726. 
15

 Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation, s. 46-47. 
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1.4.3 Perspektiv 

Det rättsvetenskapliga perspektivet diskuteras allt som oftast inom rättsvetenskapen, de 

vanligaste utgångspunkterna är det interna perspektivet respektive det externa perspektivet. Det 

interna perspektivet präglar rättstillämparperspektivet och härrör från den rättsdogmatiska 

metoden, det härleds sålunda ur rättstillämparen i syfte att frambringa gällande rätt. Det externa 

perspektivet kompletterar det interna perspektivet genom att även tillämpa komparativ rätt 

utöver den traditionella juridiken.16 Det inledande substansavsnittet rådande upphovsrätt såväl 

som det efterföljande kapitlet med EU-rättslig upphovsrätt och upphovsrättsdirektiven har 

framställts ur ett internt perspektiv, detta med anledning av att det är en återgivelse av gällande 

rätt och eftersom dessa kapitel i huvudsak har komponerats med hjälp av den rättsdogmatiska 

metoden. Därefter har arbetet successivt övergått till att tillämpa ett mer externt perspektiv och 

följaktligen antagit källor av en mer komparativ natur, till skillnad från tidigare då traditionella 

källor bearbetats. 

1.5 Material 

Det huvudsakliga material som använts i den här uppsatsen har utgjorts av de konventionella 

svenska rättskällorna. Främst har lagtext, förarbeten, rättspraxis och juridisk doktrin använts i 

uppsatsens första hälft gällande upphovsrätt i stort. Uppsatsens andra hälft har främst berört 

upphovsrätt på en europarättslig nivå och med anledning av det har diverse direktiv utgjort 

grunden för det material som där använts. Med anledning av att direktivet nyligen röstats 

igenom och att det följaktligen inte finns så mycket material att bearbeta har analysen främst 

vägletts av artiklar från olika juridiska tidskrifter såväl som direktivet i sig. 

            Materialet som tillämpats vid författandet av den här uppsatsen har sålunda varierat i 

viss mån, likväl kan dessa källor tilldelas den grad av tillförlitlighet som krävs för att läsaren 

ska vara betryggad med vetskapen om att det den läser inte är osanning. Rådande källorna som 

använts vid analysen så är dessa spekulativa till sin natur, likt analysen i övrigt, och ska sålunda 

inte tas för fakta utan enbart för vad de är, spekulativa åsikter om en svårbedömd framtid. 

Understrykas bör dock att källorna till sin natur är relevanta för att åstadkomma det ändamål 

till vilket uppsatsen är ämnat att uppnå, oavsett vilken tillförlitlighet dessa tillerkänns. 

            Summa summarum har uppsatsen i möjligaste mån tillämpat lagregler, förarbeten, 

rättspraxis och juridisk doktrin härrörande från såväl svensk som europeisk rätt för att uppnå 

sitt syfte. Materialet har begagnats med hjälp av de valda metoderna och med ett kritiskt öga 

för att i möjligaste mån förse läsaren med en koherent text som speglar det använda materialet 

på ett rättrådigt vis. 

1.6 Disposition 

Uppsatsens första kapitel består, likt så många andra uppsatser, av bakgrunden till det valda 

ämnet, vilket syfte uppsatsen ämnar att uppnå, den problemformulering samt frågeställning som 

används för att förtydliga syftet, metoden på vilken uppsatsen baseras på samt ett 

materialavsnitt där materialet återges. Det andra kapitlet återger en beskrivning av vad 

upphovsrätt är, vilka byggstenar det består av samt dess syfte. Intentionen är att andra kapitlet 

ska förse läsaren med relevant upphovsrättslig kunskap för att kunna läsa det tredje kapitlet utan 

vedermöda. Uppsatsens tredje kapitel återger upphovsrättsdirektivets innehåll, relevant EU-

rättslig upphovsrätt såväl som en analys av konsekvenserna som direktivet kan komma att 

                                                 
16

 Olsen, L., Rättsvetenskapliga perspektiv, SvJT 2004 s. 105. 
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innebära. Avslutningsvis kommer kapitel fyra innehållande slutsatserna som går att dra baserat 

på vad som återgetts i de övriga kapitlen. 
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2. Övergripande om upphovsrätt 

Uppsatsen kommer initialt framställa en redogörelse för upphovsrättens beståndsdelar och 

övergripande syfte, detta för att ge läsaren en större förståelse för ämnet innan förslaget till 

Europaparlamentets och Rådets direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden kan 

presenteras i detalj och problemformuleringen i stort kan angripas. Vidare kommer tillika 

intrång på internet att tas upp likväl den påverkan som EU-rätten har haft på den svenska 

lagstiftningen. Förhoppningen är att läsaren ska vara tillräckligt insatt i upphovsrätt när 

förslaget till direktivet tas upp att det inte ska vara några svårigheter att förstå vad direktivet 

inbegriper även för den som besitter en lekmans kunskaper om juridiken. 

2.1 Upphovsrätt 

Upphovsrätt är en grundlagsrätt som stadgas i 2 kap. 16 § regeringsformen (1974:152) (RF), 

där framgår det att författare, konstnärer och fotografer äger rätt till sina verk. Rätten till vad en 

person själv skapat utgör en lagenlig inskränkning av yttrandefriheten och informationsfriheten, 

vilket förstås genom vad som stipuleras i 2 kap. 23 § RF. Begränsningen skall dock, enligt 2 

kap. 23 § 2 st. RF, göras i vidaste möjliga mån för att preservera yttrandefriheten och 

informationsfriheten i så stor omfattning som möjligt. Bestämmelserna om upphovsrätt 

återfinns i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, även benämnd 

upphovsrättslagen.17 

Upphovsrättens allmänna definition anges i 1 kap. 1 § upphovsrättslagen och inbegriper 

ett skydd för den som skapat ett litterärt eller konstnärligt verk. Med skaparen till ett 

upphovsrättsligt skyddat verk menas en eller flera fysiska personer som är de ursprungliga 

innehavarna av upphovsrätten till ett verk.18 Vidare ska verket härröra från upphovsmannen och 

innebära en skapande insats som påvisar summan av en personlig prestation. Skyddet som 

skaparen till ett verk åtnjuter behöver i första hand uppnå vissa grundförutsättningar för att 

överhuvudtaget få något skydd. Dessa grundförutsättningar är att verket är självständigt och 

originellt, verket ska likaledes besitta ett visst mått av särprägel vilket föranleder ett krav på 

verkshöjd, dessa begrepp kommer vidareutvecklas i ett senare avsnitt.19 

Upphovsrättslagen är inte den enda samlingen bestämmelser om upphovsrätt som finns, 

utan den kompletteras även av upphovsrättsförordningen (1993:1212), internationella 

upphovsrättsförordningen (1994:193) samt ett antal EU-direktiv som finns inarbetade och som 

till stor del reglerar svensk rätt.20 

            Upphovsrättslagens syfte är följaktligen att förse alster och verk som härrör från ett 

andligt skapande med ett rättsligt skydd för detta skapande.21 Vad upphovsrätt inbegriper mer 

konkret kommer att beskrivas mer ingående i avsnitten under.  

2.2 Konstnärligt och litterärt verk 

Upphovsrätten inbegriper en rad kriterier som måste uppfyllas för att upphovsrättsligt skydd 

ska vara tillämpligt, men innan dessa kriterier kan utrönas måste en framställning ske kring de 

verksbegrepp från vilka kriterierna härrör. Upphovsrätten avser en rad olika kategorier av 

                                                 
17

 Olin, lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, kommentaren till lagens rubrik, 

Karnov. 
18

 Olin, lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, kommentaren till 1 kap. 1 §, Karnov. 
19

 Olin, lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, kommentaren till 1 kap. 1 §, Karnov. 
20

 Olin, lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, kommentaren till 1 kap. 1 §, Karnov. 
21

 Prop. 1960:17 s. 41. 
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litterära och konstnärliga verk, dessa preciseras vidare i upphovsrättslagens 1 kap. 1 §. Dock 

syftar inte uppräkningen som återges i lagens 1 § att vara fullkomlig, av paragrafens 7 p. 

framgår det att “verk som har kommit till uttryck på annat sätt” också omfattas av 

upphovsrätten.22 Detta innebär följaktligen att formuleringen som framgår av 1 § om litterära 

och konstnärliga verk ska tolkas i omfattande bemärkelse.23 Vad som gör det hela därutöver 

mer komplext är att gränsdragningen mellan begreppen litterära verk och konstnärliga verk, i 

upphovsrättslig bemärkelse, är något svårpreciserad. Beroende på hur verken uttrycker sig och 

i vilken omfattning funktion är en del av verken kan det medfölja att vissa komponenter av ett 

alster skyddas som litterärt medans andra komponenter skyddas som konstnärliga.24 

            Denna invecklade konstruktion av begreppen litterärt och konstnärligt verk kan 

simplifieras genom att begreppen definieras såsom dom var avsedda från början. Som tidigare 

nämnt ska båda dessa uttryck tolkas med utgångspunkt ur dess mest extensiva definition. 

Litterärt verk åsyftar sålunda framställningar av ord som tar skepnaden antingen genom att 

uttryckas i tal, skrift eller det tryckta. Vidare framgår det att litterärt verk har fått så vidsträckt 

omfattning att det även inbegriper siffror och grafer såväl som filmupptagning i vissa fall. 

Rådande konstnärligt verk har definitionen, enligt lag, fått en såpass vidsträckt mening att den 

innefattar alla verk som i någon mån frambringas genom konstnärlig ambition och eftersträvar 

en estetisk effekt.25 

2.3 Upphovsrättsligt skydd 

Vi har nu fått oss en uppfattning om vad konstnärligt och litterärt inbegriper när det kommer 

till upphovsrätt, men en fråga som återstår att utröna är vad ett verk är och vad som krävs för 

att det ska bli upphovsrättsligt skyddat. Verksbegreppet får sitt rättsliga innehåll till följd av att 

det tillämpas genom upphovsrättslagarna, dess innebörd träder följaktligen fram i dom konkreta 

situationer där någons upphovsrätt aktualiseras av bland annat lagar, domar och avtal. Vad som 

är av vikt när det kommer till verksbegreppet är dock skillnaden mellan vad som är 

upphovsrättsligt skyddat och vad som inte är det, och därmed kan exploateras obehindrat.26 

Vidare framgår det av upphovsrättslagens 1 kap. 5 § att ordet verk även inkluderar 

samlingsverk. Samlingsverk inbegriper verk eller delar av verk som sammanställts av annan 

och som därigenom åtnjuter upphovsrätt, dock inskränker inte denna rätt på de särskilda verken, 

1 kap. 5 § upphovsrättslagen. Något som bör uppmärksammas är att verken som avses med 

bestämmelsen och som samlingsverket baseras på också ska besitta upphovsrättsligt skydd.27 

            Förutom det som redan nämnts om att ett verk ska vara litterärt eller konstnärligt samt 

vara skapad av någon så finns det ytterligare kriterier för att ett alster ska åtnjuta 

upphovsrättsligt skydd. Den skapande verksamheten ska även innebära att verket har 

frambringats genom ett skapande som präglas av självständighet och originalitet för att erhålla 

upphovsrättsligt skydd.28 Originalitetskravet härrör från EU-rätten och har i direktiv29 

definierats som “upphovsmannens egen intellektuella skapelse” och gör det praktiskt taget 

omöjligt för två individer att oberoende av varandra skapa konforma verk. Företeelsen att två 

individer skapar överensstämmande verk oberoende av varandra har gett upphov till 

                                                 
22

 Bernitz, U., Pehrson, L., Rosén, J., Sandgren, C., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 52. 
23

 Olin, lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, kommentaren till 1 kap. 1 §, Karnov. 
24

 Bernitz, U., Pehrson, L., Rosén, J., Sandgren, C., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 53-54. 
25

 SOU 1956:25 s. 65. 
26

 Bernitz, U., Pehrson, L., Rosén, J., Sandgren, C., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 55-56. 
27

 Bernitz, U., Pehrson, L., Rosén, J., Sandgren, C., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 58. 
28

 Prop. 1960:17 s. 42. 
29

 Se exempelvis, rådets direktiv 96/9/EG, rådets direktiv 2009/24/EG. 
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dubbelskapandekriteriet, men mer om det under rubriken “Dubbelskapandekriteriet”. 

Verkshöjd är en vitt förekommande term som brukas inom upphovsrätten, det är ett 

samlingsbegrepp för vad ett verk ska uppnå för att erhålla upphovsrättsligt skydd. Verkshöjd 

inbegriper således självständighet såväl som originalitet.30 Begreppen om verkshöjd, 

originalitet och självständighet såväl som betydelsen av funktionalitet tas upp i det omtalade 

rättsfallet NJA 2009 s. 159, även benämnt “Mini Maglite-ficklampan”.31 

            Sakfrågan som Högsta domstolen hade att utröna var huruvida Mini Maglite-ficklampan 

var skyddad som ett alster av brukskonst enligt upphovsrättslagen. Ficklampan ifråga härrör 

från det amerikanska företaget Mag Instruments Inc, försäljningen av ficklampan tog fart i 

Sverige under mitten av 1980-talet. Under en period såldes en ficklampa av IKEA, benämnd 

IKEA-ficklampan, som till sitt slag och karaktär erinra om Mini Maglite-ficklampan. Med 

anledning av att ficklamporna ansågs överensstämma till karaktär och utseende väckte därmed 

Mag Instruments Inc talan mot IKEA vid Helsingborgs tingsrätt. Till sin talan anförde Mag 

Instruments Inc att  Mini Maglite-ficklampan åtnjuter upphovsrättsligt skydd. Vidare anförde 

företaget att genom sin saluföring och marknadsföring av IKEA-ficklampan har IKEA gjort ett 

upphovsrättsligt intrång på rättigheterna som Mini Maglite-ficklampan besitter. Genom att 

hävda att Mini Maglite-ficklampan inte uppbär något upphovsrättsligt skydd med anledning av 

otillräcklig verkshöjd bestred IKEA yrkandet.32 

            Den rättsliga utgångspunkten som Högsta domstolen hade att utgå från var, som tidigare 

nämnt, huruvida Mini Maglite-ficklampan var upphovsrättsligt skyddad. Innan domstolen 

utrönade denna sakfråga gjordes ett förtydligande rörande vad som gällde rent upphovsrättsligt. 

            Mönsterskyddslagens införande innebar en förändring som resulterade i att kraven på 

konstnärlighet för brukskonst som omfattades av upphovsrättslagen skärptes. Detta betydde 

sålunda att verk som inte längre omfattades av upphovsrätten istället innefattas av det rättsliga 

skydd som mönsterrätten förser. Vidare stipulerades det i förarbetena till lagen att kravet på 

konstnärlighet vid brukskonst skulle ha lika höga krav som vid andra konstverk för att erhålla 

upphovsrättsligt skydd. Eftersom utformningen för brukskonst är funktionellt bunden ansågs 

dock variationsmöjligheterna var mer begränsade. Brukskonstens upphovsrättsliga skydd 

förutsätter följaktligen att verket ifråga besitter en sådan konstnärlig utformning att det inte 

föreligger någon risk, eller att risken åtminstone är så obetydlig att det inte finns någon 

eventualitet för att ett överensstämmande verk ska uppkomma genom självständigt skapande. 

Med hänsyn till de begränsade variationsmöjligheterna har det dock anförts att det ska visas en 

viss grad av frikostighet. Sammanfattningsvis kan det således konstateras att skyddet för 

brukskonst och förutsättningarna för upphovsrätt ska utgå och ta hänsyn till ramen som 

mönsterrätten sätter. Nämnas bör även att enligt 10 § upphovsrättslagen kan ett alster besitta 

både upphovsrättsligt skydd och mönsterrättsskydd.33 

            HD tar även upp den rättsutveckling som skett på området och hur den har påverkats av 

gemenskapsrätten. I gemenskapsrätten har ställts upp ett krav på originalitet vilket innebär att 

upphovsrättsligt skyddade verk ska vara upphovsmannens egna intellektuella skapelser. Graden 

av originalitet och i vilken utsträckning det ska tillämpas ansågs dock vid tidpunkten vara upp 

till varje medlemsland att avgöra.34 

            HD anförde vidare att skyddsomfånget som ett verk erhåller bör stå i relation till kraven 

på originalitet och verkshöjd. Detta inbegriper att vid det fall att skyddsomfånget begränsas ska 

även kraven på originalitet och verkshöjd göra det. Vad som häri menas som begränsat 

                                                 
30

 Bernitz, U., Pehrson, L., Rosén, J., Sandgren, C., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 56-57. 
31

 NJA 2009 s. 159. 
32

 NJA 2009 s. 159. 
33

 NJA 2009 s. 159. 
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 NJA 2009 s. 159. 
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skyddsomfång inkluderar inte uteslutande direkt kopiering utan likaledes framställningar som 

påvisar uppenbar kongruens vid en helhetsbedömning. Rådande Mini Maglite-ficklampans 

beskaffenhet så bedömde HD att den ska ses som en funktionell produkt som i visst hänseende 

har begränsade variationsmöjligheter när det kommer till dess utseende. Det upphovsrättsliga 

skyddet som ett alster av brukskonst kan åtnjuta måste principiellt sett således uppfylla de krav 

på originalitet, självständighet och individualitet för att förtjäna ett långvarigt skydd som går 

bortom ren avbildning.35 

            Sammantaget, gällande vad som råder på det upphovsrättsliga området för alster av 

brukskonst, anförde HD att det sänkta kravet på verkshöjd har kommit som en konsekvens av 

rättsutvecklingen. Skyddsomfånget begränsas i relation till den grad av originalitet som verket 

uttrycker men sjunker aldrig så lågt att det enbart omfattar ett rent avbildningsskydd. Vid de 

fall då brukskonstens möjligheter till variation är begränsade finns det således en möjlighet att 

sänka kravet på verkshöjd. En generösare syn på verkshöjdskravet kan dock i vissa fall leda till 

att konkurrens och produktutveckling hämmas, vid ett sådant fall ter det sig således mer 

lämpligt att i första hand beakta en begränsning av skyddsomfånget.36 

            Vad gäller frågan huruvida Mini Maglite-ficklampan var skyddad enligt 

upphovsrättslagen resonerade HD som så att det upphovsrättsliga skyddet inte omfattar själva 

konceptet om en stavlampa, utan vad som kom ifråga var snarare hur detta koncept utformats i 

förhållande till en gripbar och individuell process. Domstolen framhöll att ficklampans 

formelement var för sig inte utgör något som kan betraktas som originellt eller nytt till sin 

utformning, men att en kombination där utformningen bedöms som en helhet kan åtnjuta 

upphovsrättsligt skydd. Eftersom Mini Maglite-ficklampan utförts i ett mindre format än 

liknande ficklampor skiljer den sig från dessa, dock innebär det inte att en förminskning 

uppfyller kraven på originalitet, självständighet och individualitet som upphovsrätten kräver, 

menade domstolen. Variationsmöjligheterna till utformning som Mini Maglite-ficklampan 

besatt var enligt domstolens mening begränsade, dock uttryckte ficklampan en ringa grad av 

självständighet, vilket påverkade domstolens bedömning. Mini Maglite-ficklampan förmedlade 

dock ett särpräglat helhetsintryck genom att med hjälp av dekorativa element illudera något mer 

än bara en funktionell ficklampa.37 

            Domstolen ansåg med anledning av det ovan anförda att Mini Maglite-ficklampan besatt 

ett tillräckligt mått av självständighet i förhållande till andra ficklampor att den sålunda på ett 

övertygande vis inte ansågs banal eller trivial till sin utformning. Helhetsintrycket som 

domstolen fick var att ficklampan genom att höja sig utöver ett funktionellt betingat objekt 

kommit att besitta en egen identitet. Vidare framhävde domstolen ett yttrande från Svensk 

Forms Opinionsnämnd där det framgick att ficklampans helhetsintryck förmedlade en 

formgivningsinsats som var välavpassad och följdriktig. Baserat på det som redogjorts för fann 

HD att Mini Maglite-ficklampan var upphovsrättsligt skyddad i och med att ficklampan 

uppfyllde kraven på verkshöjd. Skyddsomfånget bedömde dock domstolen vara begränsat med 

anledning av det sänkta kravet på verkshöjd som ficklampan givits.38 

            Lärdomen som kan dras av detta är således att verk i viss mån ska besitta originalitet 

och att ett verk anses originellt nog när verkshöjd har uppnåtts. Vad som är avgörande för 

verkshöjden är vad som har skapats tidigare och vad som kan komma att skapas, dessa 

utgångspunkter skiljer sig från fall till fall och ska följaktligen bedömas därefter. 

Verkshöjdsbedömningen får först betydelse vid de fall då upphovsrättsinnehavaren har gjort 

klart att den blivit utsatt för ett intrång. Utöver det faktum att en efterbildning av ett verk har 
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skett är det avgörande hur likt efterbildningen är originalverket. Beroende på det skyddsomfång 

ett verk besitter behöver inte efterbildningen vara identisk med originalverket för att utgöra ett 

intrång, vid det fall att ett verk besitter ett större skyddsomfång kan således en efterbildning 

bedömas göra ett intrång på originalverket. I vissa fall kan olikheten mellan två verk komma 

att ha betydelse, detta ske då upphovsmannen till originalverket anser att efterbildningen är en 

förvanskning av originalverket, det blir således en anspelning på olikheterna med anledning av 

likheterna.39 

            Upphovsrätten som ett verk besitter inbegriper inte idén bakom verket, inte heller 

inkluderas faktan eller sakuppgifterna som ett verk baseras på. Vad som är av betydelse för verk 

som erhållit upphovsrättsligt skydd är på vilket sätt framställningen har skett. Det som är av 

betydelse här är sålunda urval, sammanställning, sätt att framhäva, etc. Syftet som skaparen till 

ett upphovsrättsligt skyddat verk är likt idén och sakuppgifterna av ringa väsentlighet, det enda 

syftet som spelar roll är att verket har skapats med ett konstnärligt syfte. Sammanfattningsvis 

kan således påstås att det som skyddas av upphovsrätten är det mänskliga skapandet som påvisar 

ett originellt resultat. Upphovsrätten tar inte kvantitet i beaktning utan ett verk som är skyddat 

av upphovsrätten kan således utgöras av en enda sida i en bok och följaktligen vara en 

utgångspunkt för verkshöjdsbedömningen.40 

            Har ett verk omarbetats i sådan grad att det i beskådarens ögon kan anses som ett nytt 

verk blir konsekvensen att den som gjort omarbetningen anses vara upphovsman till det nya 

verket. Enligt 4 § 2 st. upphovsrättslagen har upphovsmannen till det nya verket åstadkommit 

ett nytt och självständigt verk där rätten till det nya verket är oberoende av rätten till 

originalverket.41 Omarbetningar av ringare art är inte berättigade upphovsrättsligt skydd då de 

inte utgör “resultatet av en individuellt andlig skapande verksamhet”.42 

2.4 Dubbelskapandekriteriet 

Originalitetskravet som ställs upp för att ett verk ska bli upphovsrättsligt skyddat innebär 

således en spärr för att två eller flera personer, oberoende av varandras skapande, ska kunna 

frambringa ett verk som i någon mån kongruerar med någon annans verk. Denna typ av 

företeelse har gett upphov till dubbelskapandekriteriet. Dubbelskapandekriteriets syfte är 

således att vara till hjälp för att bestämma vad som är erforderligt för upphovsrättsligt skydd 

och vad för skyddsomfång ett verk ska åtnjuta. Dubbelskapandekriteriets 

tillämpningsförutsättningar tas upp mer djupgående av HD i rättsfallet NJA 2004 s. 149.43 

            Målet NJA 2004 s. 149 handlar om en ritning till golvskivor som illustreras både 

ovanifrån och underifrån. HD hade i fallet att utröna huruvida ritningen var upphovsrättsligt 

skyddad enligt vad som stipuleras i 1 § upphovsrättslagen. Ritningen i fråga har ingått i en 

patentansökan, vilket i sig inte är någon begränsning för att ett verk ska åtnjuta upphovsrättsligt 

skydd. Ritningen är till sin utformning banal och bestod av två rektangulära figurer med vissa 

tillfogade linjer, vidare fanns det även siffror som beskrev ritningens utformning. Domstolen 

anförde att ritningen i sig inte gav uttryck för någon individuell särprägel och att ritningen, 

utefter dom förutsättningarna, obestridligen låg under kraven för verkshöjd för produkter av 

den beskaffenheten.44 

                                                 
39

 Bernitz, U., Pehrson, L., Rosén, J., Sandgren, C., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 60-61. 
40

 Bernitz, U., Pehrson, L., Rosén, J., Sandgren, C., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 62-63. 
41

 Bernitz, U., Pehrson, L., Rosén, J., Sandgren, C., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 64. 
42

 Olin, lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, kommentaren till 1 kap. 4 §, Karnov. 
43

 Bernitz, U., Pehrson, L., Rosén, J., Sandgren, C., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 56-57. 
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            Verk av den beskaffenheten, som avses i 1 § 2 st. upphovsrättslagen, torde utan större 

ovanlighet kunna uppkomma “utan att det finns någon färdig i sinnesvärlden existerande 

förebild”45 framförde domstolen. Upphovsrättsligt skydd avser inte idén bakom ett verk utan 

endast resultatet av själva arbetet. Sakförhållandet att det inte sedan tidigare funnits någon 

ritning av liknande slag är således inte väsentlig för bedömningen om upphovsrättsligt skydd 

föreligger, avgörande är ritningens självständighet och originalitet. Parten som var upphovsman 

till ritningen vände sig följaktligen till dubbelskapandekriteriet för att påvisa att ritningen kunde 

uppnå upphovsrättsligt skydd och hänvisade till den mängd variationsmöjligheter som ritningen 

innebar.46 

            Med anledning av den astronomiskt stora variationsmöjligheten som påvisades av 

parten som var upphovsman till ritningen menade dom att möjligheten till dubbelskapande var 

föga trolig och att ritningen, med anledning av detta, besatt upphovsrättsligt skydd. HD anförde 

att beteckningen dubbelskapande har genom doktrinen vunnit ett relativt vidsträckt 

godkännande som hjälpregel vad gäller upphovsrättsligt skydd och vad som fordras för att 

uppnå det. Dubbelskapandekriteriet inbegriper, enligt vad domstolen återger, att det ska finnas 

en synnerligen ringa möjlighet för någon annan än upphovsmannen att genom oberoende 

skapande framställa ett överensstämmande verk. Verket i fråga åtnjuter originalitet och 

självständighet till en sådan grad att det sålunda anses som skyddat enligt upphovsrätten.47 

            Högsta domstolen framhöll att det av prop. 1988/89:85 framgått att det vitsordats om 

ett dubbelskapandekriterium.48 I prop. 1988/89:85 stipuleras det att “i likhet med vad som gäller 

för andra verkstyper bör verkshöjdskravet innebära att det endast undantagsvis kan inträffa att 

två personer oberoende av varandra skapar identiska program”.49 Vidare poängterar domstolen 

att dubbelskapandekriteriet har tillerkänts viss betydelse i tre avgöranden från HD50, men har i 

dessa avgöranden snarare använts som en hjälpregel än tillmäts någon självrådande auktoritet. 

Av processföringen i NJA 2004:17 s. 163 går det även att utläsa att upphovsrättsligt skydd inte 

uppkommer med anledning av dubbelskapandekriteriet utan dubbelskapandekriteriet tillmäts 

enbart erkännande i den mån verket redan åtnjuter upphovsrättsligt skydd och det senare 

kommit på tal om att det även föreligger ett intrång i form av dubbelskapande.51 

            HD resonerade följaktligen att dubbelskapandekriteriet i sig inte kunde ge svar på om 

kravet på verkshöjd var tillgodosedd, och att detta knappast var något vidare omstritt uttalande. 

Dock vitsordades det att ett dubbelskapandekriterium kan ha betydelse för fastställandet av ett 

verks skyddsomfång. Med utgångspunkt från vad upphovsmannen till ritningen hävdat 

resonerade HD att ett bifallande av detta yrkande skulle innebära att kravet på verkshöjd i 

princip skulle omintetgöras. Verkshöjd får således inte bestämmas genom tillämpningen av ett 

dubbelskapandekriterium och med anledning av det anförda beslöt domstolen att ritningen inte 

uppnådde de förhållandevis låga kraven på verkshöjd som framgår av 1 § 2 st. 

upphovsrättslagen.52 

            Summa summarum kan det med anledning av vad som framhållits i rättsfallet ovan 

konstateras att dubbelskapandekriteriet inte kan ligga till grund för att ett verk ska uppnå 

upphovsrättsligt skydd men kan i viss mån agera hjälpregel vid bestämmandet om detta. Vidare 
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framgår det även att dubbelskapandekriteriet kan vara behjälpligt då skyddsomfånget till ett 

verk ska preciseras. 

2.5 Skyddsomfånget 

Som nämnts under rubriken “Upphovsrättsligt skydd” kan ett upphovsrättsligt skyddat verk 

besitta ett större eller ett mindre skyddsomfång. Skyddsomfånget bestäms i förhållande till den 

grad av originalitet det besitter och kan begränsas vid de fall då verket i fråga betingas till större 

delen av funktion. Syftet med upphovsrätten är att skydda verk som uttrycker en konstnärlig 

eller litterär särprägel, detta föranleder således att verk som är mer funktionellt betingade, och 

således är i lägre grad originella, besitter ett ringare skyddsomfång. Övergripande kan kraven 

på upphovsrättsligt skydd utläsas vara förhållandevis låga. Detta är dock något som skiljer sig 

beroende på vilken kategori av upphovsrättsliga verk som ska tas i beaktning, i vissa fall räcker 

det med att “en viss distans från äldre verk av samma slag”53 påvisas medans det i andra fall 

ställs högre krav.54 

            Likt dubbelskapandekriteriet så tar även rättsfallet NJA 2004 s. 149 upp kortfattat 

rörande upphovsrättsskyddets omfattning. Av rättsfallet framgår det att av stor vikt för ett verks 

skydd är i vilken bemärkelse det som inte omfattas av skyddet beaktas. I SOU 1956:25 

utvecklas detta vidare och där framgår vad som inte omfattas av upphovsrättsligt skydd.55 Av 

den offentliga utredningen framgår det att oavsett hur omfattande ett arbete är betyder inte det 

att det omfattas av skyddet som upphovsrätten förser. Vidare står det även klart att till vilken 

grad ett verk uppfattas som förstklassigt eller som mindervärdigt inte spelar någon roll för det 

upphovsrättsliga skyddet. Detta innebär sålunda att ett verk som av allmänheten uppfattas som 

ringa kan åtnjuta upphovsrättsligt skydd och att den ekonomiska aspekten inte alltid väger in.56 

            Ett verks upphovsrättsliga skyddsomfattning bestäms utifrån de element som ingår i 

upphovsrätten. Dessa element preciseras vidare i 2 § upphovsrättslagen och är således en 

närmare bestämning av vilka befogenheter som tillkommer upphovsmannen genom verket. 

Skyddsomfånget torde inte begränsas till den ytterlighet att det enbart omfattar det som härrör 

från skaparens hand utan torde även inbegripa exempelvis översättningar av ett litterärt verk. 

Jämväl inskränker inte detta en översättares rätt att få skydd för det arbete denne lagt ner på att 

översätta ett litterärt verk, men av principiell betydelse är att upphovsmannarätten inkluderar 

alla former av ett verks överföring. Av grundläggande denotation är emellertid att verkets 

innersta kärna inte omfattas av upphovsmannarätten. Med ett verks innersta kärna åsyftas dess 

ämne, motiv eller idé, vidare framgår det av den offentliga utredningen att upphovsmannarätten 

inte heller inbegriper fakta, tankar eller det erfarenhetsrön som verket ger upphov till. I det 

hänseende som nyss åsyftats så blir verket i den omfattningen allmän egendom.57 

            Med anledning av vad som nu sagts accentuerar författarna till den offentliga 

utredningen att upphovsmannarätten inte bara inbegriper ett verks yttre form utan också ett 

verks inre form. Detta måste dock ske som en konsekvens av ett individuellt skapande som är 

skyddat och sålunda inte uttrycksmedlen som en formgivare tar användning av. 

Upphovsmannarättens skyddsomfattning omsluter således inte teknik, stildrag, maner, etc.58 

            Rådande om det finns något krav för ett verks yttre omfång så framgår det av den 

offentliga utredningen att det inte ställs något minimikrav på detta. Vidare framgår det att lagen 
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är likgiltig inför vilket syfte som ett verk har skapats, oavsett om verket har skapats för ett 

konstnärligt syfte eller om det uppkommit som ett resultat av ett annat ideellt syfte såsom 

religiöst eller rent praktiskt. Som upphovsrättsligt skyddat litterärt verk kan exempelvis privata 

brev vara skyddade vilket framgår av NJA 1921 s. 579 där korrespondens som Gustaf Fröding 

skickade ansågs åtnjuta upphovsrättsligt skydd.59 

            Sammantaget kan det således anföras att det skyddsomfång som ett verk av 

upphovsrättslig art åtnjuter bestäms utifrån en rad olika faktorer. Dessa faktorer utgörs inte 

enbart av det självständiga skapande en upphovsman visat, eller den originalitet ett verk 

uttrycker, utan inbegriper även den inre form som ett verk framhäver. Den inre formen omfattar 

dock inte den inre kärnan som ett verk besitter, alltså idén bakom eller motivet till verket. Det 

som menas med ett verks inre form är således konsekvensen av skapandet och inte vad som 

legat till grund för det. Slutligen bör det även poängteras att det inte finns något minimikrav för 

ett verks yttre omfång och att syftet bakom skapandet till ett verk är av ringa signifikans för 

vilket upphovsrättsligt skydd ett verk ska erhålla. 

2.6 Originalitetskravet: EU 

Originalitetskravet som ställs upp på det EU-rättsliga området framkommer främst genom tre 

direktiv60. Av rådets direktiv 91/250/EEG rörande rättsligt skydd för datorprogram framgår det 

att bedömningsgrunderna för om ett datorprogram ska anses originellt eller ej inte ska grunda 

sig i någon bedömning om kvalitativa eller estetiska egenskaper.61 Vidare framgår det av rådets 

direktiv 93/98/EEG beträffande harmonisering av skyddstiden för upphovsrätt och vissa 

närstående rättigheter att ett verk anses som originellt i den mån det återspeglar 

upphovsmannens egna intellektuella skapelse. Denna intellektuella skapelse ska reflektera 

upphovsmannens egna personlighet och inte grundas på värderingsgrunder såsom syfte eller 

värde.62 Slutligen framgår det av rådets direktiv 96/9/EG om rättsligt skydd för databaser att 

upphovsrätt, som grundas på originalitet, ska åtnjuta skydd för hela eller väsentliga delar av 

skapelsens samlade innehåll.63 

Av rättsfallet NJA 2009 s. 159 framgick att den partiella harmoniseringen, som de 

ovannämnda direktiven innebar, inte sträckte sig längre än till de specifika områden som 

direktiven berörde. Således fann HD att det inte fanns någon bevekelsegrund för att vidare gå 

in på originalitetskravet och förutsättningarna för detta.64 Genom en rad olika rättsfall65 har EU-

domstolen dock gjort klart att originalitetskriteriet ska gälla autonomt för alla medlemsländer 

och att kriteriet inte enbart ska begränsas till de kategorier av verk som omfattas av de 

ovannämnda direktiven. Originalitetskriteriet ska således, enligt EU-domstolens mening, även 

vara tillämpbart på andra verkskategorier. Detta EU-autonoma originalitetskriteriet inbegriper 

således att verket är upphovsmannens egna originella skapelse, att detta verk reflekterar dennes 

personlighet och att verket uppkommit som en konsekvens av upphovsmannens egna kreativa 

förmåga där personliga val har skett för att ge verket en egen särprägel.66 
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2.7 Intrång på internet 

Upphovsrättslagens 1 kap. 2 § redogör för att upphovsrättsinnehavaren besitter en uteslutande 

rätt, denna rätt innebär att innehavaren till verket bestämmer huruvida eller huruvida inte någon 

annan kan förfoga över dennes verk.67 Det framgår således av paragrafen att innehavaren 

besitter en ensamrätt till sitt verk med undantag för vissa inskränkningar. Olovligt utnyttjande 

av denna ensamrätt benämns vanligen intrång i upphovsrätten.68 Rådande intrång på internet 

utgör således ett intrång en händelse då någon, utan medgivande från innehavaren till 

rättigheten, laddar upp ett skyddat verk där det blir allmänt tillgängligt.69 Vad som avses med 

att göra något allmänt tillgängligt framgår av 1 kap. 2 § upphovsrättslagen och innebär trådlös 

eller trådbunden överföring av ett verk till annan plats än där allmänheten kan ta del av verket. 

Denna överföring inbegriper att mottagaren kan ta del av verket var personen än befinner sig 

och oavsett vilken tid på dygnet överföringen sker. Vad som avses med allmänheten menas en 

relativt stor ospecificerad grupp människor.70 

            För att denna typ av handling ingalunda ska utgöra ett upphovsrättsligt intrång erfordras 

att den som gjort verket allmänt tillgängligt har upphovsrättsinnehavarens tillstånd att göra så. 

Intrång begränsas inte enbart till omedelbara plagiat av verk utan innefattar ävenledes 

framställningar och tillgängliggöranden av verk som i någon mån omarbetats eller översatts. 

Detta avgörs dock genom en jämförelse med originalverket och har inget homogent 

avgörandemönster utan bestäms utifrån fall till fall. Relevant blir sålunda huruvida det påstådda 

intrångsverket är såpass likt originalverket att det utgör ett intrång på dess skyddsomfång.71 

            Vad som gör att internet skiljer sig från andra upphovsrättsliga områden är att det, vid 

ett potentiellt intrång, inte har några fysiska gränser utan kan således betecknas som gränslöst 

till sin potential. Eftersom internet är gränslöst till sin natur så medföljer således en rad 

svårigheter vid bedömningen av intrång. Det första problemet, och kanske viktigaste, är att det 

är svårt att bedöma vart själva intrånget ska ha skett. Vidare uppstår det även problem vid 

avgörandet av vart personen som gjort intrånget befinner sig och vem det faktiskt är som har 

gjort intrånget.72 

Det kan sålunda sägas att det, från ett rättsligt perspektiv, är väsentligt var ett intrång av 

ett upphovsrättsligt skyddat verk begås och genom det, vart det får verkan. Frågan om verkan 

handlar följaktligen om vilket lands lagar som är tillämpliga, vilken domstol som är behörig att 

pröva och hur ansvarsfrågan ska fördelas vid ett intrång. Geolokalisering är den moderna teknik 

som idag används för att avgöra vart en internetanvändare befinner sig och för att övervaka 

åtkomsten till innehåll på internet. Detta kan ske med en varierad grad av finess, det som i 

fortsättningen kommer att avses med geolokalisering är den mer tekniskt avancerade formen 

som förlitar sig på information från användarens IP-adress. Geolokalisering kan användas för 

att begränsa internet-utbudet i förhållande till de marknadsrättsliga bestämmelser som finns i 

ett land, det kan även användas till att helt förhindra åtkomsten av material i vissa geografiska 

områden. Internet kan således inte, med beaktning av de valmöjligheter som geolokalisering 

erbjuder, ses som en obegränsad, nationsöverskridande, entitet och tillgången till 

immaterialrättsligt skyddade verk kan begränsas.73 
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Utöver frågor om jurisdiktion och vilket lands lagar som ska tillämpas vid intrång 

tillkommer den moraliskt grundade frågan om hur användares personliga integritet påverkas av 

geolokaisering.74 Rådande jurisdiktion och immaterialrättsligt intrång så är den grundläggande 

principen att talan väcks vid den ort där skadan inträffat, men det kan även ske på den ort där 

handlingen utförts. Intrång på internet är emellertid mer komplicerat eftersom handlingen kan 

utföras på en ort och skadan uppkomma på en annan. Enligt EU-praxis ska båda vara 

tillämpliga, talan får väckas både i den ort där handlingen har utförts och i den ort där skadan 

uppkommit. Intrång i upphovsrätt online i Sverige75 bedöms utifrån den skadelidandes 

intressen, alltså upphovsrättens ideella del. Rådande den ekonomiska skadan så framgår det av 

EU-praxis att domstolen är berättigad att pröva enbart den skada som uppkommit i 

medlemslandet.76 Sammantaget kan det sägas att Svensk domstol endast är behörig att pröva 

den skada som uppkommit i Sverige, oavsett om den är ideell eller ekonomisk. 

Vad gäller tillämpningen av lag vid intrång i immaterialrätten så ska det som stipuleras 

i Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 864/2007 gälla. I förordningen framgår 

det att i frågor om immaterialrättsintrång ska domstolen tillämpa lagen för det land i vilket det 

immaterialrättsliga skyddet görs gällande. Detta skulle kunna leda till att en nationell domstol 

tvingas tillämpa lagar från andra medlemsländer, vilket i sig utgör viss problematik. Genom 

avgöranden från EU-domstolen och från HD framgår det dock att vid intrång på internet är det 

den domstolen inom vars territorium skyddet föreligger som är behörig. Sålunda kan utrönas 

att om talan väcks i kärandes land tillämpas det medlemslandets lag, om talan väcks i 

svarandens land kommer domstolen dock behöva tillämpa andra länders immaterialrättsliga 

regler.77 

Beträffande geolokalisering så kan det i vissa hänseenden förete sig simpelt för en 

avancerad användare av internet att kringgå denna teknik, bland annat genom att ändra från 

vilket land dennes åtkomst till internet utgår från. Teknikens användning har ännu inte haft 

någon betydande påverkan på den rättsliga bedömningen, icke desto mindre har det dock skett 

en positiv utveckling på området.78 

Som nämnt rådande förslaget till Europaparlamentets och Rådets direktiv om 

upphovsrätt på den digitala inre marknaden har internets genomslag haft påfallande effekt på 

upphovsrättsligt skyddade verk. Möjligheten att ta del av dessa verk har eskalerat i slående grad 

och med anledning av detta har det blivit problematiskt för upphovsrättsinnehavarna att på ett 

effektfullt sätt skydda sina verk.79 Det är således med anledning av det nu anförda som 

direktivet kommit på förslag överhuvudtaget, för att förstärka dom svagheter som råder på 

grund av internets versatilitet. Frågan som kvarstår är följaktligen huruvida direktivet är 

effektfullt till sitt syfte och om det kommer uppnå sitt syfte på ett rättrådigt vis. 

2.8 Sammanfattande ord om upphovsrätt 

Upphovsrätten implicerar sålunda, i något sammanfattande bemärkelse, ett rättsligt skydd för 

skapelser av konstnärlig eller litterär art som härrör från en skapandeprocess som är summan 

av en personlig prestation. Prestationen ska emanera vissa grundförutsättningar för att uppnå 

det rättsliga skydd som upphovsrätten erbjuder. Grundförutsättningarna som häri avses är att 
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verket ska ernå en sådan grad självständighet och originalitet att det uppnår det vedertagna 

kravet på verkshöjd som i svensk rätt ställs på konstnärliga och litterära skapelser. Vad som i 

lagens mening avses med “konstnärligt och litterärt verk” tordes i beskådarens ögon förefalla 

sig tämligen uppenbart, men vid en närmare granskning framgår det att dessa begrepp ska 

interpreteras i omfattande bemärkelse. Omfattande bemärkelse innebär således att verk i 

upphovsrättslig mening inte ska reduceras till blott konstnärliga och litterära verk utan även 

inkludera verk av närliggande beskaffenhet. 

            Kravet på verkshöjd resulterar följaktligen i en verkshöjdsbedömning där vad som 

skapats tidigare och vad som kan komma att skapas, i allra högsta grad, blir väsentligt. 

Bedömningen ska ske som en konsekvens av att ett intrång har inträffat och fäster avseende vid 

hur intrånget sett ut från fall till fall. Intrång inbegriper inte uteslutande efterbildningar av ett 

verk som är identiska med originalverket utan kan även komma att omfatta dylika verk 

beroende på vilket skyddsomfång originalverket åtnjuter. Skyddsomfånget bestäms i 

förhållande till den grad av originalitet som verket i fråga uppbär och kan i vissa hänseenden 

begränsas med anledning av de funktionella egenskaper ett verk besitter. Syftet med 

upphovsrätten är att skydda verk som uttrycker en konstnärlig eller litterär särprägel, detta 

föranleder således att verk som är mer funktionellt betingade, och således är i lägre grad 

originella, besitter ett ringare skyddsomfång. Skyddet som ett verk åtnjuter medför ingalunda 

idén bakom verket och inte heller faktan eller sakuppgifterna som legat till grund för ett verks 

uppbådande. Av grundläggande betydelse är på vilket sätt framställningen av ett verk har skett. 

Beaktande tas här till urval, sammanställning och på vilket vis verket har framhävts. Skaparens 

syfte är, tillika idén bakom verket, av ringare väsentlighet  för om det ska uppnå 

upphovsrättsligt skydd, huvudsaken är att det skapats med ett konstnärligt syfte. 

            Rådande intrång på internet, vilket i allra högsta grad är relevant för den här uppsatsens 

andra del, framgår det att en problematik explosionsartat har uppstått i och med internets 

framväxt. Det huvudsakliga trångmål som upphovsrättsinnehavarna och domstolarna ställs 

inför är svårigheten att precisera vem, vart och när ett upphovsrättsligt skyddat verk olovligen 

har gjorts allmänt tillgängligt på internet. Geolokalisering är ett gediget men begränsat verktyg 

som börjat användas i allt högre grad, dess begränsningar kan dock lätt kringgås men icke desto 

mindre är det ett användbart verktyg som har betydelse för immaterialrättsligt intrång. 

            Avslutningsvis kan det, med beaktning av vad som stipulerats ovan, påstås att 

upphovsrätten skyddar det mänskliga skapande som i någon utsträckning påvisar en originell 

och självständig prestation. Kraven som ställs på ett verk för att det ska uppnå det skydd som 

upphovsrätten erbjuder härrör till stor del från EU-rätten och påverkas i allt mer genomgripande 

grad av de avgöranden och direktiv som EU producerar. Det är därför väsentligt att 

oupphörligen uppmärksamma de förändringar som emanerar från EU, och ännu mer så vara 

vaksam på vilka eventuella konsekvenser dessa förändringar kan komma att innebära. Det är 

med anledning av detta som vi i den fortsatta framställningen av uppsatsen kommer beröra det 

nyligen genomröstade förslaget till Europaparlamentets och Rådets direktiv om upphovsrätt på 

den digitala inre marknaden nu när en övergripande förståelse för upphovsrätt har etablerats. 
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3. Europaparlamentets och Rådets direktiv om 

upphovsrätt på den digitala inre marknaden 

Framgent kommer en redogörelse för vad Europaparlamentets och Rådets direktiv om 

upphovsrätt på den digitala inre marknaden inbegriper, såväl som en redogörelse för 

kompletterande EU-rättslig upphovsrätt. Vidare kommer ävenledes ett komparativt avsnitt 

rådande skillnaderna mellan artiklarna 11 & 13, föregående version av direktivet, och artiklarna 

15 & 17 i syfte att utröna vad som krävts för att få direktivet genomröstat. Avslutningsvis 

kommer utrönas vilka eventuella konsekvenser direktivet kan komma att medföra vid dess 

ikraftträdande. 

3.1 Direktivets bakgrund 

Bakgrunden till varför förslaget tagits fram är för att det upphovsrättsliga området skall hänga 

med i, och anpassas efter, den tekniska utvecklingen som ständigt sker. Eftersom allt mer ny 

teknik blir tillgänglig på marknaden medför detta nya sätt att kunna ta del av de upphovsrättsligt 

skyddade verken. Den nya tekniken resulterar vidare i fler sätt att skapa, producera och 

distribuera dessa skyddade verk. I takt med att det digitala området har expanderat har detta 

också medfört att det blivit allt vanligare med gränsöverskridande användning, dvs användning 

som involverar flera medlemsstater på samma gång. Tillgången till upphovsrättsligt skyddade 

verk och alster har således blivit enklare och fler till antalet vad gäller tillvägagångssättet hur 

dessa kan tas del utav, både nationellt och på en EU-rättslig nivå. Sedan tidigare har det kunnat 

konstateras att det är av främst vikt att utveckla den gränsöverskridande användningen av 

upphovsrättsligt skyddade verk och förenkla hur området kan användas vid till exempel 

forskning och utbildning. De nuvarande direktiven och dess innehåll har till stor del varit 

ändamålsenliga och funktionella, men detta direktiv syftar till att anpassas efter hur marknaden 

ser ut i dagsläget och modernisera det upphovsrättsliga området.80  

            Liksom på de flesta andra EU-områden uppställs det undantag och inskränkningar även 

på det upphovsrättsliga området. Dessa undantag har godtagits tack vare att syftet bland annat 

har varit  att främja forskning och utbildning samt andra mål som EU har ställt upp. Som 

framgått ovan så har nya och fler sätt uppkommit för att få tillgång till upphovsrättsligt 

skyddade verk, detta har medfört en osäkerhet kring huruvida undantagen är anpassade för hur 

området ser ut i dagsläget. Med utgångspunkt i detta har direktivet i fråga tagit sikte på tre 

områden som måste moderniseras vad gäller dess nuvarande undantag och inskränkningar. 

Områdena som innefattas är digital och gränsöverskridande användning inom utbildning, text- 

och datautvinning för vetenskaplig forskning och slutligen bibehållandet av kulturarvet. Denna 

modernisering skulle i sin tur medföra positiva aspekter för forskare vad gäller användningen 

av nyskapande “forskningsverktyg för text- och datautvinning”, studerande och lärare skulle 

kunna använda och profitera av den tillgängliga tekniken oavbrutet och kulturarvsinstitutioner 

skulle bistås för att kunna bibehålla det kulturarv som idag finns.81  

            Den nya tekniken och detta direktiv kommer dock inte råda bot på alla de hinder som 

föreligger i dagsläget. Ett av de mer komplicerade områdena ter sig vara utgångna verk och hur 

dessa görs tillgängligt online över gränserna av kulturarvsinstitutioner. Föreligger det hinder 

inom det här området kommer resterande medlemsstater och medborgare inte kunna ta del av 
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andra länders kulturarv, eller i vart fall bli betydligt svårare. Ett ytterligare väsentligt problem 

med rådande direktiv är den bristande tillgången för konsumenter av europeiska audiovisuella 

verk på beställvideoplattformar. Direktivet eftersträvar att lösa just dessa problem genom att 

förenkla processen vad gäller licensiering av spridningen för utgångna verk för 

kulturarvsinstitutioner och simplifiera utrönandet av rättigheterna. Tack vare detta 

rationaliserande och förenklande kommer konsumenterna att gynnas då tillgången ökar av 

upphovsrättsligt skyddade verk medlemsstaterna emellan.82  

            Tack vare den utveckling som skett på det tekniska området har detta genererat i att 

internet vuxit fram till att bli den mest betydelsefulla och viktigaste källan vad gäller både 

möjligheten att ta del av och distribuera upphovsrättsligt skyddade verk. Detta har i sin tur 

orsakat problem, några har redan presenterats, för till exempel rättighetsinnehavarna för de 

upphovsrättsskyddade verken vid licensieringen av dessa och för att kunna erhålla någon 

ersättning när dessa verk görs tillgängligt på nätet. De här problemen är således ingalunda något 

positivt för varken utvecklingen av kreativiteten på den europeiska marknaden eller 

produktionen av densamma. Det är sålunda just på grund av det här som det måste finnas en 

garanti för att skälig ersättning skall utgå till de berättigade när de skyddade verken och alstren 

används på internet.83 

            På senare år har efterfrågan ökat vad gäller att få tillgång till innehåll online och det är 

genom onlinetjänster för delning av innehåll, som publicerats av användarna, som gjort denna 

tillgång av skyddade verk möjlig. Det är dock inte bara positiva aspekter som uppstår av dessa 

tjänster då det kan förekomma att skyddade verk publiceras när det inte finns något tillstånd 

från upphovsmannen att göra detta. På grund av belyst problem uppstår en viss rättslig gråzon 

vid fall om tjänsteleverantörer måste erhålla tillstånd från upphovsmannen för det skyddade 

verket som publiceras “av användare som inte har de relevanta rättigheterna för det uppladdade 

innehållet” och som inte inverkar på de undantag och inskränkningar som finns tillgängliga. I 

och med denna gråzon bidrar det till att det blir mer komplicerat för upphovsmannen att 

fastställa hur det skyddade verket används samt vad en rimlig ersättning för användning skulle 

tänkas vara. Det är av denna anledning, bland flera, som direktivet har tagits fram för att råda 

bot på osäkerheten om vad som gäller avseende licenser mellan upphovsmän och 

onlineleverantörer och att dessa rättsinnehavare skall erhålla skälig ersättning för användningen 

som sker av deras skyddade verk och andra alster.84  

3.2 Direktivets syfte 

Utifrån vad som nu redogjorts för om direktivets bakgrund måste även dess bakomliggande 

syfte utrönas. Direktivet har lagts fram, och nu även antagits, för att införa åtgärder som har till 

syfte att främja och förbättra rättighetsinnehavarnas ställning vad gäller att erhålla ekonomisk 

kompensation för att deras verk och alster används och publiceras på internetsidor av 

onlinetjänsteföretag.85 Ett ytterligare syfte som går att fastställa ur direktivet är att upphovsmän 

och utövande konstnärers position skall förbättras vid förhandlingar om licensiering av deras 

rättigheter för verken. Detta skall genomföras genom att öka överskådligheten gällande vilken 

ersättning som skall utgå till upphovsmän och konstnärer och att förbättra avtalsvillkoren 
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mellan rättighetsinnehavarna och dem som nyttjar verken.86 Direktivet kommer att bidra till 

den inre marknadens funktion genom att, som tidigare nämnts, stärka rättsinnehavarnas 

skyddsnivå, förenkla vilken innebörd vissa rättigheter besitter och även uppställa en ram 

avseende hur skyddade verk och andra alster får och kan användas. Det är också denna ram som 

medverkar till att den inre marknaden fungerar väl samt gör det möjligt för innovation, 

kreativitet, investeringar och produktion av nyskapande innehåll även på det digitala området. 

Avslutningsvis bidrar ramen till ett rättsligt skydd avseende Europeiska unionens målsättning 

om att respektera och gagna den kulturella mångfald samt lyfta fram det kulturarv som finns i 

europa. Sammantaget kan det sägas att i och med antagandet av berört direktiv går det att anta 

att distributionen och tillgången av de skyddade verken kommer ha positiva aspekter både för 

rättighetsinnehavarna och konsumenterna, det skapas således en win-win-situation.87 

3.3 Principer 

Vid antagande och vid implementering av ett direktiv måste EU-rättsliga principer och artiklar 

tagas i beaktning så att det nya direktivet inte strider mot gällande EU-rätt. Ett nytt direktiv 

måste besitta en rättslig grund för att det ska kunna bli antaget. Detta innebär att förslaget skall 

syfta till att upprätta den inre marknaden och säkerställa dess funktion vilket framgår ur artikel 

114 i fördraget om europeiska unionens funktionssätt (FEUF). 

            Subsidiaritetsprincipen finns stadgad i artikel 5 p. 3 i fördraget om europeiska unionen 

(FEU). Subsidiaritetsprincipen medför en bestämmanderätt för unionen att vidta åtgärder enbart 

och i den mån som medlemsstaterna själva inte kan uppnå ett tillfredställande resultat av en 

tilltänkt åtgärd. Beslutanderätten på ett visst område övergår således från medlemsstaterna till 

unionen själv då åtgärden kan utföras bättre på unionsnivå än på regional eller lokal nivå. 

Upphovsrätt och närstående rättigheter är ett området där beslutanderätten i största del har 

övergått till unionen för att medlemsstaternas nationella lagstiftning skall vara så harmoniserad 

som möjligt. Det kan konstateras att upphovsrätt och närstående rättigheter är ett område med 

gränsöverskridande karaktär vilket medför att allenast nationell lagstiftning inte skulle vara 

tillräcklig för att upprätthålla den rättsliga säkerhet som eftersträvas. Vad gäller 

onlinedistribution av upphovsrättsskyddat innehåll  är det av yttersta vikt att beslutsfatttandet 

utgår från unionen då medlemsstaterna själva inte kan tillförsäkra en hållbarhet för bland annat 

distribution av verk. I EU-rätten har det uppställts en hög skyddsnivå för upphovsmän och 

utövande konstnärer, detta har gjorts för att undvika skillnader medlemsstaterna emellan.88  

            Proportionalitetsprincipen är en ytterligare EU-rättslig princip som har tagits i beaktning 

i det nya direktivet och återfinns i artikel 5 p. 4 i FEU. Proportionalitetsprincipen innebär att 

unionens åtgärder inte får sträcka sig längre än vad som är nödvändigt för att uppnå de mål som 

finns satta. I det nya förslaget så skall medlemsstaterna implementera vissa undantag på det 

upphovsrättsliga området men det består också av villkor för att marknaden skall upprätthållas 

och fortsätta att fungera. Det föreslagna direktivet har som syfte att sprida upphovsrättsligt 

skyddade verk så att fler kan få tillgång till dessa men samtidigt även se till så att upphovsmän 

och andra rättighetsinnehavares rättigheter respekteras. Proportionalitetsprincipen uppfylls i 
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förslaget då unionen verkar inom ramarna för dess mål och låter medlemsstaterna själva 

bestämma vissa detaljer kring de skyddsåtgärder som förslaget vill införliva.89  

            Syftet vid införlivandet av direktiv är inte att alla medlemsstater skall gå tillväga på 

samma sätt och ändra det rådande nationella regelsystemet helt och hållet utan syftar till att 

harmonisera ett specifikt område, dvs föra ländernas bestämmelser närmare varandra. I 

direktiven uppställs det ändamålskrav så att medlemsstaterna verkligen arbetar för att efterleva 

innebörden av direktiven. Det uppställs dock inte några krav på hur medlemsstaterna skall gå 

tillväga och vilka medel de skall använda för att uppnå dessa krav, det är således upp till 

länderna själva att välja detta tillvägagångssätt så länge kraven uppfylls i slutändan. Tack vare 

detta så kan det räcka med att länderna endast genomför lagändringar istället för att behöva 

utforma en helt ny lag.90  

            Införlivandet av Europaparlamentets och Rådets direktiv om upphovsrätt på den digitala 

inre marknaden skall ske senast 24 månader efter dagen när direktivet trädde i kraft, vilket är 

den tjugonde dagen efter att direktivet har offentliggjorts i EU:s officiella tidning. 

Medlemsstaterna skall inom denna tidsperiod se till så att de bestämmelser, förordningar och 

administrativa författningar som krävs för att kunna efterleva direktivets innehåll har trätt i 

kraft.91  

3.4 Rådande europeisk upphovsrätt 

Det finns en mängd rådande direktiv på det upphovsrättsliga området som har antagits för att 

upprätthålla den inre marknaden och dess ändamål samt att skydda upphovsmännen och deras 

verk. Direktiven i fråga är bland annat 96/9/EG, 2000/31/EG 2001/29/EG, 2006/115/EG, 

2009/24/EG, 2012/28/EU och 2014/26/EU.92  

            Direktiv 96/9/EG tar sikte på det rättsliga skyddet av databaser vilket inbegriper en 

samling av verk och data som har “sammanställts på ett systematiskt och metodiskt sätt och 

som var för sig är tillgängliga genom elektroniska medier eller på något annat sätt.” 

Skyddsföremålet enligt detta direktiv innefattar databaser om dess innehåll kan klassas som 

intellektuella skapelser och är att ses som upphovsrättsliga verk. Det upphovsrättsliga skyddet 

omfattar allenast databasen i sig och inte själva innehållet i databasen. Upphovsmannen till 

databasen är att ses som den person-/erna som har varit med och skapat den. Det är också 

upphovsmannen som erhåller ensamrätt att bland annat tillåta att andra får framställa 

provisoriska eller varaktiga exemplar samt att översätta och bearbeta verket. Så fort 

upphovsmannen gjort exemplaret tillgängligt för allmänheten inom EU, eller att han har gett 

medgivande till detta, genom exempelvis handeln så har han inte längre någon bestämmanderätt 

över den vidare försäljningen av just det exemplaret. I artikel 6 i nämnda direktiv uppställs en 

del undantag vad gäller att upphovsmannen måste lämna sitt tillstånd för att ett verk skall få 

användas. Här framgår det bland annat att medlemsstaterna själva har bestämmanderätt för ett 

verks tillgänglighet i de fall som det enbart skall användas för undervisning alternativt 

vetenskaplig forskning utan kommersiellt syfte, dock med reservation för att upphovsmannen 

skall tillkännages.93  
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            Direktiv 2000/31/EG avser vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, i 

synnerhet elektronisk handel, på den inre marknaden, brukar även benämnas direktivet om 

elektronisk handel (e-handel). Ändamålet med direktivet är att säkerställa att den inre 

marknaden upprätthålls och verkar för en väl fungerande fri rörlighet avseende 

informationssamhällets tjänster. Definitionen av informationssamhällets tjänster är sådana 

tjänster som sedvanligt utförs i utbyte mot någon form av ersättning och som sker på ett 

elektroniskt sätt samt att tjänsten utförs på anmaning av mottagaren.94 

            Den 22 maj 2001 antogs direktiv 2001/29/EG som avser harmoniseringen av aspekter 

vad gäller upphovsrätt och närstående rättigheter på den inre marknaden och tar främst sikte på 

informationssamhället. Direktivet ger upphovsmannen ensamrätt till att välja om verket ska 

överföras eller inte överföras till allmänheten i varje enskilt fall om det sker på allmänhetens 

begäran. Upphovsmännen skall vidare erhålla ytterligare en ensamrätt att välja hur verket sprids 

till allmänheten, till exempel genom försäljning eller överlåtelse. Detta direktiv lades fram som 

ett resultat av den tekniska utvecklingen och hur denna har genererat nya sätt att skapa, 

framställa samt använda upphovsrättsligt skyddade verk, det behövdes således ett skydd för 

dessa nya nyttjandeformer. I direktivet framgår det hur den inre marknaden skall upprättas i 

form av ett system så att det inte blir någon snedvridning av konkurrensen inom den inre 

marknaden. Direktivets primära område är informationssamhället och vilket rättsligt skydd 

upphovsrätt och närstående rättigheter skall erhålla på den inre marknaden. I artikel 2 i 

direktivet uppställs en ensamrätt bland annat för upphovsmän att bestämma huruvida deras verk 

skall, tillfälligt eller permanent, mångfaldigas. Vidare i artikel 3 i direktivet framgår att 

upphovsmännen till exempelvis radio- och televisionsföretag även skall tilldelas ensamrätt för 

överföringen till allmänheten av det upphovsrättsligt skyddade verket med premissen att det 

allmänna själva kan välja från vilken plats och när de vill få tillgång till verket. Som tagits upp 

i tidigare avsnitt skall medlemsstaterna säkerställa att upphovsmännen besitter en ytterligare 

ensamrätt i form av att det är upp till upphovsmännen att bestämma om de vill sprida sitt verk 

till allmänheten, exempelvis genom försäljning. Vid fastställandet av detta direktiv ansågs det 

att harmoniseringen på området behövde anpassas och kompletteras för att främja den inre 

marknaden och hur grundläggande rättsprinciper gällande äganderätt och immaterialrätt 

efterlevs.95  

            Vidare är 2006/115/EG ytterligare ett direktiv som är gällande inom EU, detta direktiv 

tar sikte på “uthyrnings- och utlåningsrättigheter avseende upphovsrättsligt skyddade och om 

upphovsrätten närstående rättigheter.” Direktivet infördes bland annat för att överensstämma 

med den dåvarande ekonomiska utvecklingen som tillförde icke-existerande sätt att ta del av 

och bruka upphovsrättsligt skyddade verk. Uthyrning innebär att upphovsmannen får en 

ekonomisk eller kommersiell ersättning för att upplåta sitt verk till någon annan under en 

begränsad tidsperiod. Utlåning innebär istället att upphovsmannen upplåter sitt verk under en 

begränsad tidsperiod utan att få någon ekonomisk eller kommersiell ersättning och att verket 

görs tillgängligt för allmänheten. Detta kan exempelvis vara uthyrning av datorprogram, TV- 

och radiosändningar till allmänheten.96  

            Rättsligt skydd för datorprogram är huvudområdet för direktiv 2009/24/EG. 

Bakgrunden till detta direktiv var att EU ansåg att datorprogram skulle erhålla ett 

upphovsrättsligt skydd såsom litterära verk. Kriteriet för att erhålla detta skydd är att 

datorprogrammet skall vara originellt, dvs upphovsmannens egna intellektuella skapelse.97  
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            Inom upphovsrättsområdet finns det även anonyma verk som skall erhålla 

upphovsrättsligt skydd, detta regleras i direktiv 2012/28/EU. Vanligtvis är det på bibliotek, 

utbildningsanstalter, museer och radio- och tvföretag etc som dessa anonyma verk kan tas del 

av från allmänheten. För att ett verk skall kunna behandlas som ett anonymt verk skall 

rättighetsinnehavarna inte kunna ha identifierats eller lokaliserats.98  

            Syftet med direktiv 2014/26/EU är att kollektiva förvaltningsorganisationer skall sköta 

och handha upphovsrätt och närstående rättigheter på ett funktionsdugligt sätt. Vidare så 

reglerar direktivet vad som gäller för gränsöverskridande licensiering av upphovsrätt gällande 

musikaliska verk som görs tillgängligt och används på nätet. Det kan sägas att 

förvaltningsorganisationerna agerar som ett övervakningsorgan som tar tillvara på 

rättighetsinnehavarens rättigheter.99   

Sammantaget kan det sägas att det finns en mängd rådande direktiv på det 

upphovsrättsliga området som det nya direktivet både är förenligt med och bygger vidare på. 

Eftersom det upphovsrättsliga området är såpass brett är det nödvändigt med åtskilliga direktiv 

som inriktar sig på vissa specifika områden. Till följd av att det uppkommer nya sätt att sprida 

och ta del av upphovsrättsligt skyddade verk är det av väsentlig vikt att det införs nya direktiv 

och artiklar som reglerar dessa nya områden. Det är således av den här orsaken som 

Europaparlamentets och Rådets direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden har 

antagits och senare skall implementeras av medlemsstaterna.  

3.5 Komparativt avsnitt mellan antaget direktiv och tidigare version 

Följande avsnitt är ägnat att på ett sakligt vis jämföra Europaparlamentets och rådets direktiv 

om upphovsrätt på den digitala inre marknaden som nu antagits med den version av direktivet 

som inte gjorde det. Syftet med en sådan likhetsgranskning är att belysa vilka skillnader som 

gjort att direktivet blivit godtagbart i EU:s ögon, huvudfokus kommer främst läggas på dom 

omdiskuterade artiklarna 15 & 17, tidigare 11 & 13, men för att få en förståelse för hela det nya 

direktivet kommer många av dess artiklar kort återges. 

3.5.1 Direktivets antagna artiklar 

Europaparlamentets och rådets direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden har 

tagits fram och nu antagits för att ytterligare harmonisera och bygga vidare på den redan 

gällande EU-lagstiftningen inom upphovsrätt och närstående rättigheter på den inre marknaden. 

Det har i direktivet lagts stor vikt, och tagits fram regler, vad gäller den gränsöverskridande 

användningen av skyddat innehåll medlemsstaterna emellan. I direktivet stipuleras det även 

regler om undantag och inskränkningar, hur det ska bli lättare att licensiera ett verk samt 

bestämmelser som har till syfte att upprätthålla och trygga den inre marknaden för hur 

upphovsrättsligt skyddade verk och andra alster används. Vidare i direktivet återfinns de 

omtalade artiklarna 15 & 17 vilka är de som vi kommer att lägga störst fokus vid. Dessa har 

ofta benämnts som artiklarna som innehåller bestämmelser om påstådd länkskatt och 

uppladdningsfilter.100  

I tidigare avsnitt har det tagits upp att utgångna verk och audiovisuella verk på 

beställvideoplattformar ter sig vara två komplicerade områden vad gäller hur dessa görs 

tillgängliga online på den europeiska marknaden. I avdelning tre i direktivet stadgas hur 
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licensieringen av verk skall förbättras och öka förutsebarheten samt hur den breda tillgången 

till att ta del av verken upprätthålls. Artikel 8 i direktivet tar upp kulturarvsinstitutioners 

användning av utgångna verk och det föreskrivs bland annat att en kollektiv 

förvaltningsorganisation har befogenhet att ingå avtal med en kulturarvsinstitution om att 

producera, sprida och göra det utgångna verket och andra alster tillgängligt för allmänheten. 

Vidare framgår det i artikel 9 att kulturarvsinstitutioner har rätt att ta del av och bruka utgångna 

verk och andra alster i andra medlemsstater om de har erhållit en licens utifrån de bestämmelser 

som uppställs i artikel 8. Det andra komplicerade området är audiovisuella verk på 

beställvideoplattformar och tillgången på dessa, detta regleras i artikel 13. Här framgår det att 

parter som har för avsikt att sluta avtal med andra parter om att göra audiovisuella verk 

tillgängliga på beställvideoplattformar skall få den hjälp som behövs om det uppstår problem 

vad gäller licensieringen av rättigheter. Tack vare dessa nya bestämmelser har tillgängligheten 

på området ökat och klarheten kring hur licensieringen skall gå till har i sin tur också ökat samt 

att det finns hjälp från organ att få om det uppstår svårigheter vid licensieringen. Vidare i 

direktivet uppställs det även krav på att skälig ersättning skall utgå till upphovsmannen när 

denne har tillåtit att en utgivare sprider det upphovsrättsligt skyddade verket och att utgivaren 

uppbär någon form av ersättning för detta, vilket framgår av artikel 16. 

Avslutningsvis i direktivet stipuleras bland annat artikel 19 och artikel 20.  I artikel 19 

stadgas ett transparenskrav som innebär att upphovsmän och konstnärer skall bli upplysta, från 

medlemsstaten denne är verksam i, om hur deras verk används och framförs. Denna information 

skall medlemsstaterna lämna till den berörda upphovsmannen eller utövande konstnären minst 

en gång per år. Bestämmelsen i artikel 20 tar sikte på avtalsförhållandet, ersättningen, mellan 

upphovsmannen/konstnären och en annan part som vill nyttja det upphovsrättsligt skyddade 

verket. I de fall som den överenskomna ersättningen, som upphovsmannen/konstnären skall 

erhålla från den andra partens nyttjande av verket, är väldigt låg vid jämförelse med vad den 

nyttjande parten får ut av verket är det medlemsstaternas uppgift att se till så att skaparna skall 

erhålla ytterligare ersättning, med kravet att det är rimligt och adekvat. 

Framgent kommer artiklarna 15 och 17 att beskrivas i förhållande till sina föregångare, 

artiklarna 11 och 13. Efter att samtliga artiklar har återgetts kommer en de jämföras i syfte att 

utröna vilka förändringar som skett, detta för att sedan få en god utgångspunkt när avsnittet 

rådande eventuella konsekvenser tas upp. 

3.5.2 Likhetsgransking artikel 11 & 15 

Den första av de mest omtalade artiklarna i det nya direktivet, artikel 15, avser åtgärder för att 

uppnå en välfungerande marknadsplats för upphovsrätt.101 Denna artikel har kritikerna, utifrån 

sitt innehåll, kallat för länkskatt/licensavgift, men mer om det under avsnitt 3.7.2.102 Artikeln 

behandlar skydd av presspublikationer vid onlineanvändning “som görs av leverantörer av 

informationssamhällets tjänster”. Definitionen av presspublikationer kan sägas vara 

journalistiska publikationer, exempelvis dags- vecko- eller månadstidningar, som publiceras i 

all slags media “inom ramen för en ekonomisk aktivitet som utgör ett tillhandahållande av 

tjänster enligt unionsrätten.”103 Innebörden av artikeln är att medlemsstaterna skall säkerställa 

att utgivare av presspublikationer, med krav på att dessa är etablerade i en medlemsstat, erhåller 

samma rättigheter som uppställs i artikel 2 och artikel 3.2 i direktiv 2001/29/EG. Dessa artiklar 

har redan tagits upp men det kan kortfattat sägas att dessa innebär att bland annat upphovsmän 
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skall erhålla en ensamrätt att välja om dennes verk skall mångfaldigas samt göras tillgängligt 

för det allmänna via play-tjänster, dvs när användaren bestämmer plats och tidpunkt för 

tillhandahållet av det upphovsrättsligt skyddade verket. Sedermera i artikel 15 uppställs det en 

del inskränkningar, bland annat omfattar inte skyddet av presspublikationer vid 

onlineanvändning medlemsstaternas enskilda användare och deras privata, alternativt icke-

kommersiella nyttjande, av presspublikationer. Ytterligare inskränkningar av detta skydd är att 

det inte gäller för hyperlänkar och vid användning av ett fåtal ord i eller, alternativt “korta 

utdrag ur en presspublikation”. Artikelns andra punkt föreskriver att de rättigheter som framgår 

av artikelns första punkt ingalunda ska påverka de rättigheter som upphovsmän åtnjuter av 

unionsrätten, de ska inte heller åberopas mot dessa upphovsmän och rättsinnehavare och ska i 

synnerhet inte frånhända dem rätten att utnyttja sina verk. Vid en icke-exklusiv licens ska inte 

första punkten vara något hinder för att berättigade användare ska få kunna bruka 

presspublikationen. Vidare framgår det av tredje punkten att direktiv 2001/29/EG, direktiv 

2012/28/EG och Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1564 artiklar 5-8 ska i viss 

mån vara tillämpliga på de rättigheter som stipuleras i första punkten. Den fjärde punkten 

föreskriver att de rättigheter som återfinns i första punkten upphör två år efter det att 

presspublikationen har utgivits, första punkten gäller inte presspublikationer som utgivits innan 

ikraftträdandet av detta direktiv104. I artikelns avslutande del, punkt fem, framgår det att 

upphovsmän som har låtit sina verk publiceras i en presspublikation skall erhålla en skälig andel 

av ersättningen som pressutgivarna uppbär tack vare användningen av deras presspublikationer. 

            Föregångaren till artikel 15 i det nya direktivet var artikel 11 och avser, likt artikel 15, 

att förse den inre marknaden med “åtgärder för att uppnå en välfungerande marknadsplats för 

upphovsrätt”. Åtgärden som avses i artikel 11 är ett skydd för presspublikationer vid digital 

användning. Artikelns första punkt stipulerar att utgivarna av presspublikationer ska åtnjuta de 

rättigheter som avses i artiklarna 2 och 3.2 i direktiv 2001/29/EG. Som redan nämnts inbegriper 

dessa artiklar rättigheter för upphovsmannen till verket att på eget bevåg besluta om huruvida 

dennes verk ska mångfaldigas och göras tillgängligt för allmänheten genom förmedling av play-

tjänster. Första punktens rättigheter får inte på något vis inskränka på de rättigheter som 

upphovsmän och andra rättsinnehavare erhåller från unionsrätten rådande presspublikationer. 

Av andra punkten framgår det sålunda att dessa inskränkningar inte får göras gentemot 

upphovsmän och andra rättsinnehavare, och definitivt inte i syfte att beröva dem rätten att 

begagna sina verk. Vidare under punkt tre framgår det att artiklarna 5-8, härrörande från direktiv 

2001/29/EG samt direktiv 2012/28/EU, rådande undantag till inskränkningar, förpliktelser som 

kan tillkomma, sanktioner och möjlighet till rättsliga åtgärder samt användning av anonyma 

verk, är tillämpliga i den mån det går gällande första punkten. Avslutningsvis stadgas det i 

artikelns fjärde och sista punkt att rättigheterna som framgår av första punkten ska gälla i tjugo 

år från det att presspublikationen offentliggjorts.105 

            Avseende den likhetsgranskning som framgent kommer att bedrivas bör det i första hand 

nämnas att artiklarna skiljer sig avsevärt till omfattning, och att artikel 15 således är mer 

extensiv. Punkt för punkt kommer nu artiklarnas innehåll att jämföras för att se i vilken mån de 

skiljer sig åt, syftet med denna jämförelse är att se vad som kan ha orsakat direktivets antagande 

och för att ge en god utgångspunkt i den annalkande analysen av eventuella konsekvenser. 

            Den första distinktionen som uppenbarar sig vid en granskning av de båda artiklarna är 

att artikel 11 avser “skydd av presspublikationer vid digital användning”, och att artikel 15 

avser “skydd av presspublikationer vid onlineanvändning”. Online innebär en uppkoppling till 

internet och genom extension en förbindelse till andra datorer. Digital är, till skillnad från 
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online, en process eller ett format. Sammantaget kan digitalt sägas vara frambringandet, 

lagringen och bearbetningen av data, vilket sker såväl online som offline. Vad som går att 

utröna av distinktionen mellan dessa ord, och att ett byte har skett, är att artikel 15 uteslutande 

presenterar ett skydd för presspublikationer online, och att lagstiftaren valt att bortse från den 

tidigare utformningen där även presspublikationer offline inkluderades. Artikel 15 har således 

försetts med ett snävare tillämpningsområde. 

            Beträffande artiklarnas första punkt så har en rad förändringar skett, till att börja med 

så kan nämnas att rättigheterna som stipuleras i punkten nu avser, precis som berörts ovan, 

onlineanvändning. Vidare har det även förtydligats att artikel 15 gäller utgivare av 

presspublikationer som är etablerade i en medlemsstat, och att rättigheterna som dessa utgivare 

förvärvar är gentemot leverantörerna av informationssamhällets tjänster som brukar deras 

presspublikationer. Utöver de förändringar som ovan angivits har även komplement tillkommit 

i form av helt ny text. Vad som ytterligare framkommer av dessa tillägg är att de rättigheter 

som stipuleras i första punkten inte inkluderar privat eller icke-kommersiell användning av 

presspublikationer, hyperlänkningsåtgärder och användning av enstaka ord eller synnerligen 

ringa utdrag från presspublikationer. 

            Andra punkten är i stort sett likadan i artikel 15 som i artikel 11, vad som främst skiljer 

sig åt är att ordföljden rådande vad som inte får åberopas gentemot upphovsmän och 

rättsinnehavare har ändrats till att rättigheterna inte ska åberopas. Vidare har även ett helt nytt 

stycke tillkommit vari framgår att presspublikationer som är föremål för icke-exklusiva licenser 

inte ska begränsas av de rättigheter som framgår av första punkten. Användning av 

presspublikationer vars skydd upphört att gälla ska inte heller begränsas av vad som framgår av 

första punkten. 

            Rådande artiklarnas tredje punkt så har det tillkommit, utöver direktiv 2001/29/EG och 

direktiv 2012/28/EU, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1564. Detta direktiv 

är ett komplement av direktiv 2001/29/EG till förmån för personer med lässvårigheter och för 

att dessa ska kunna ta del av vissa verk och alster som skyddas av upphovsrätt. Utöver detta har 

inte punkt tre genomgått några förändringar. 

            Artiklarnas fjärde punkt har fått den tidsfrist för hur länge de rättigheter som stipuleras 

i första punkten ska gälla påtagligt reducerad, artikel 11 hade som tidigare nämnt en frist på 

tjugo år, denna har följaktligen begränsats till två år. Vidare har ett nytt stycke lagts till under 

artikel 15 där det framgår att presspublikationer som blivit utgivna innan dagen för direktivets 

ikraftträdande. Dessa förändringar av fjärde punkten påvisar att väsentliga inskränkningar har 

behövts tilltagits för att få direktivet att gå igenom rådande hur länge det skydd som föreskrivs 

i första punkten ska få gälla och vilka verk det gäller. 

            Slutligen så har det även införts en femte punkt i artikel 15 som inte fanns med i artikel 

11, och som tidigare nämnts föreskriver denna punkt att medlemsstaterna ska tillförsäkra att 

upphovsmän till presspublikationer erhåller adekvata intäkter för användningen av deras verk 

som pressutgivare erhåller. Vad som går att utröna av denna punkt är att mediejättar, såsom 

youtube, på vars plattformar upphovsrättsligt skyddade verk ofta distribueras utan 

upphovsmännens samtycke, måste förse dessa upphovsmän med adekvat ersättning för 

användningen av deras verk. Ansvaret för att dessa verk inte brukas på ett orättmätigt vis 

förflyttas sålunda till dessa mediejättar106. Det faktum att upphovsmän är berättigade en skälig 

ersättning för användningen av deras verk är inget någon kan bestrida, inte heller att ett direktiv 

som detta skulle resultera i att upphovsmän vågar göra sin verk mer tillgängliga som Jan Rosén 

säger i en artikel107 och att det skulle medföra att mer upphovsrättsligt skyddat material skulle 

göras tillgängligt på internet. Vad som kan diskuteras är dock hur långt dessa mediejättar 
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kommer att gå för att förhindra att upphovsrättsligt skyddat material inte används som det 

tidigare gjorts och i vilken mån det kommer inskränka på individers frihet att skapa något nytt 

av något redan existerande. Denna frågeställning är en av de punkter vi kommer diskutera under 

kapitel “3.7 Konsekvenser av direktivet”. 

3.5.3 Likhetsgranskning artikel 13 & 17 

Den andra artikeln i direktivet som varit väldigt omtalad och som har kritiserats är artikel 17, 

denna innehåller ett så kallat uppladdningsfilter.108 Artikel 17 innehåller bestämmelser om 

upphovsrättsligt “skyddat innehåll som används av onlineleverantörer av delningstjänster för 

innehåll”. I artikelns första punkt uppställs det krav på att, vid tillämpningen av direktivet, en 

onlineleverantör av delningstjänster för innehåll skall vidta åtgärder som har till syfte att sprida 

och ge allmänheten en möjlighet till att ta del av upphovsrättsligt skyddade verk och andra alster 

som har publicerats av enskilda användare. Dessa åtgärder är upp till medlemsstaterna själva 

att bestämma så länge de är förenliga med gällande EU lagstiftning. Tack vare att det uppställs 

krav på vissa åtgärder krävs det även tillstånd, licensavtal, från till exempel en upphovsman för 

att en onlineleverantör av delningstjänster för innehåll skall få sprida och göra det skyddade 

verket tillgängligt för det allmänna. Det är också av dessa bestämmelser som artikeln har fått 

benämningen uppladdningsfilter då det är dessa som reglerar att allt inte får publiceras eftersom 

onlineleverantör av delningstjänster för innehåll måste erhålla ett tillstånd för att få publicera 

och sprida skyddade verk. I de fall som onlineleverantörerna av delningstjänster för innehåll 

inte erhåller något tillstånd och ändå publicerar och sprider skyddade verk till allmänheten skall 

dem bära ansvar för sitt agerande om otillåten överföring till allmänheten av skyddade verk och 

alster. Onlineleverantörerna kan dock undgå detta ansvar om de till exempel kan påvisa att de 

har gjort allt i sin makt för att förvärva ett tillstånd och således få sprida dessa verk vilket stadgas 

i punkt 4. Syftet med artikel 17 har tidigare yppats, dvs sprida och göra skyddade verk och alster 

tillgängliga för allmänheten. Det samarbete som uppstår mellan en onlineleverantör av 

delningstjänster för innehåll och en upphovsman vid ingående av avtal om licens får inte 

resultera i att de skyddade verken och alstren som publicerats av enskilda användare blir 

otillgängliga, punkt 7. Det är upp till varje medlemsstat att se till så att det som de enskilda 

användarna publicerar, till exempel citat, kritik, recensioner, satirer och parodier görs 

tillgängligt för allmänheten och således inte inskränker på huvudsyftet i artikel 17. 

            I det tidigare förslaget till Europaparlamentets och Rådets direktiv om upphovsrätt på 

den digitala inre marknaden återfinns artikel 13 och som innehåller bestämmelser om 

“användning av skyddat innehåll via leverantörer av informationssamhällets tjänster som lagrar 

och ger tillgång till stora mängder verk och andra alster som laddats upp av deras användare”. 

Den första punkten i artikeln stadgar att de leverantörer av informationssamhällets tjänster som 

lagrar och publicerar upphovsrättsligt skyddade verk och andra alster, uppladdat av användarna 

av dessa tjänster, till det allmänna skall säkerställa och företa åtgärder, när behövligt, för att 

avtalet mellan upphovsmännen och leverantören efterlevs på ett tillfredsställande sätt vad gäller 

användningen av verken. Sådana åtgärder, exempelvis användning av effektiv 

innehållsigenkänningsteknik, har krav på sig att vara adekvata och proportionerliga. Det 

uppställs även krav på att upphovsmännen skall få information om hur avtalets upprätthålls 

samt hur deras verk och andra alster används. Vidare i den andra punkten stipuleras att 

medlemsstaterna skall se till så att det finnas möjlighet till klagomål och prövning för 

användarna av leverantörernas tjänster som framgår i den första punkten. Den avslutande 

punkten i artikel 13 tar upp samarbetet mellan leverantörer av informationssamhällets tjänster 
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och upphovsmännen samt att medlemsstaterna har till uppgift att hjälpa till och förenkla detta 

samarbete, när behövligt.109 

Likhetsgranskningen vad gäller artikel 17 i det antagna direktivet och artikel 13 i det 

föregående förslaget ter sig vara mer komplicerad än artikel 11 & 15 då artikel 17 har en 

betydligt större omfattning, 10 punkter istället för 3, och har fått en helt annan innebörd än dess 

föregångare. Vid en överblick av de båda artiklarna går det att utröna att hela artikel 13 har 

omarbetats till hur nuvarande artikel 17 förefaller sig. På grund av att de båda artiklarna skiljer 

sig så väsentligen åt blir då svårt att ens se några likheter artiklarna emellan.  

Först och främst kan det konstateras att kapitel 2, där artiklarna finns stadgade, har fått 

en ändrad ordalydelse till följd av det nya direktivet. Tidigare tog kapitel 2 sikte på “viss 

användning av skyddat innehåll via nättjänster” men har nu övergått till “viss användning av 

skyddat innehåll via onlinetjänster”. Artikel 13 innefattar den användning som sker av skyddat 

innehåll som tillhandahålls av de leverantörer av informationssamhällets tjänster som ägnar sig 

åt att göra dessa skyddade verk och andra alster, som publicerats av deras användare, 

tillgängliga för allmänheten. Artikel 17 har i sin tur komprimerats och korrigerats till att istället 

inbegripa onlineleverantörer av delningstjänster för innehåll och deras användning av skyddat 

innehåll. En av de få likheter som finns artiklarna emellan går att utläsa här då båda tar sikte på 

viss användning av skyddat innehåll och hur denna användning får gå till. 

 Den första punkten i artikel 13 och 17 har gått från att innefatta att leverantörer som 

publicerar skyddade verk, uppladdat av användarna, skall företa vissa åtgärder så att avtalet till 

rättsinnehavaren efterlevs till att i artikel 17 inbegripa att medlemsstaterna skall införa åtgärder 

som syftar till att sprida de skyddade verken som publicerats av användarna. Vad som kan 

utläsas av detta är att själva innebörden har ändrats från artikel 13 och 17 men det som är 

gemensamt är att båda tar upp åtgärder och att de skyddade verken har publicerats av 

användarna. Artikel 17 tar även upp att en onlineleverantör av delningstjänster måste erhålla en 

licens från upphovsmannen för att sprida de skyddade verken, vilket inte fanns med i artikel 13.  

I den sista meningen i punkt 1 i artikel 13 framgår att upphovsmännen skall få 

information om hur avtalet upprätthålls samt hur deras verk och andra alster används. En 

liknande bestämmelse återfinns i punkt 8 i artikel 17 i vilket det stipuleras att upphovsmannen 

skall få information om hur det skyddade verket används av onlineleverantörerna av 

delningstjänster för innehåll som de ingått avtal med.  

Den andra punkten i artikel 13 uppställer krav på att medlemsstaterna skall se till så att 

leverantörerna inför ett organ som har till syfte att ta emot klagomål och göra prövningar av 

ärenden om tvister med rättsinnehavaren. Artikel 17 innehåller ett liknande krav för 

onlineleverantörerna i punkt 9. Här framgår det att onlineleverantörerna också skall 

implementera en mekanism som hjälper till att avgöra tvister och ta emot klagomål från 

användarna, dvs de som publicerar de skyddade verken. Distinktionen av dessa bestämmelser 

är att artikel 13 tar sikte på att mekanismen skall införas för att hjälpa upphovsmännen medans 

bestämmelsen i artikel 17 avser att hjälpa användarna som publicerar de skyddade verken.  

En sista likhet som går att utläsa från de båda artiklarna är punkt 3 i artikel 13 och punkt 

10 i artikel 17. I artikel 13 stipuleras det samarbete som finns mellan leverantörer av 

informationssamhällets tjänster och upphovsmännen samt att medlemsstaterna har till uppgift 

att hjälpa till och förenkla detta samarbete, vid behov, genom att fastställa lämpligast praxis. 

Till skillnad från det tidigare förslaget är det i punkt 10 i artikel 17 kommissionens uppgift att, 

tillsammans med medlemsstaterna, föra dialoger mellan onlineleverantörerna och 

upphovsmännen för att ta fram och fastställa lämpligast praxis gällande samarbetet för de 

involverade parterna. Vid fastställandet av lämpligast praxis i artikel 17 uppställs det även krav 
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på beaktande vid en avvägning mellan de grundläggande rättigheterna och användningen av 

undantag och inskränkningar.  

Av det som nu har tagits upp kommer vi att gå vidare och lägga störst vikt vid punkt 1 

i artikel 17 under avsnittet “3.7 Konsekvenser av direktivet”. Detta eftersom det är här som 

uppladdningsfiltret stipuleras och det är även den punkten som har fått mest kritik tillsammans 

med artikel 15 som avser en påstådd länkskatt.  

3.6 Konsekvenser av direktivet 

3.6.1 Inledande kommentarer 

På grundval av vad som frambringats ovan rådande Europaparlamentets och Rådets direktiv 

om upphovsrätt på den digitala inre marknaden, i synnerhet artiklarna 15 & 17, kommer 

eventuella konsekvenser framledes försöka utrönas. Beträffande detta avsnitt i uppsatsen är det 

i allra högsta grad angeläget att poängtera att det enbart inbegriper spekulationer med 

vägledning av artiklar och uttalanden från sakkunniga inom området, detta med anledning av 

att det ännu inte finns några förarbeten eller avgöranden på området. Analysen som nedan följer 

rådande upphovsrätt på internet och vilken problematik som medföljer området kommer, som 

nämnt, ha sitt huvudfokus på de båda artiklarna 15 & 17. Vidare kommer även viss 

kontemplation gällande vilka allmänna konsekvenser direktivet kan tänkas medföra komma, 

vilken påverkan på den svenska lagstiftningen som kan tänkas ske och om det redan nu går att 

se tendenser till förändring på diverse plattformar på vilka den typ av upphovsrättsligt skyddat 

material som avses med direktivet förekommer.  

            Framgent kommer nu en analys av de båda artiklarna 15 & 17, syftet är som nämnt att 

utröna vilka konsekvenser dessa kan komma att medföra, men även att undersöka och resonera 

kring deras betydelse och försöka få en djupare förståelse för hur dessa kommer att tillämpas i 

realiteten. 

3.6.2 Rådande artikel 15 

När det talas om upphovsrätt på internet, och främst lagringen och tillgängliggörandet av 

användargenererat innehåll, uppstår det ideligen diskussioner om ett så kallat värdegap. Vad 

som menas med detta värdegap är att mellanhänderna, oftast de stora mediejättarna, 

tillgodoräknar sig betydande summor av det användargenererade innehållet som framkommer 

på deras plattformar.110 Den problematik som häri framförs är precis vad artikel 15 i det nya 

upphovsrättsdirektivet, Europaparlamentets och Rådets direktiv om upphovsrätt på den digitala 

inre marknaden, avser att angripa. Som stipulerats i texten ovan rådande artiklarna 11 & 15 så 

framgår det att dessa artiklar, eller denna artikel om man så vill, ämnar att skydda de rättigheter, 

med vissa inskränkningar, som upphovsmän och andra rättighetsinnehavare åtnjuter. Främst 

avser artikel 15 att skydda dessa upphovsmäns rättigheter rådande ensamrätten, och huruvida 

deras verk får mångfaldigas och göras tillgängliga för allmänheten. Vidare framgår det även av 

samma artikel att medlemsstaterna ska tillförsäkra att upphovsmän och andra 

rättighetsinnehavare till presspublikationer erhåller adekvata intäkter för användningen av deras 

verk. Rådande artikelns formulering går det sålunda att utröna att upphovsmän och andra 

rättighetsinnehavare har problem med att skydda sina verk från att bli olovligen mångfaldigade 

och spridda till allmänheten. Det framgår även att det föreligger ett monetärt problem i form av 

att dessa  upphovsmän och rättighetsinnehavare inte blir tillräckligt kompenserade för 
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tillhandahållandet av sina verk, olovligen eller ej. Artikeln tar onekligen sikte på att få bukt med 

dessa problem, men likt så mycket annat här i livet ska det inte tas för givet att det blir som det 

var tänkt, det är därför viktigt att i möjligaste mån ständigt ställa sig kritisk till eventuella 

konsekvenser och vara vaksam på bakomliggande motiv. 

            Rent praktiskt inbegriper artikeln att mediebolag och andra tillhandahållare av 

upphovsrättsligt skyddat material åtnjuter rätten att begära vederlag för spridningen av verk 

som dessa aktörer innehar rättigheterna till. Det som denna artikel främst riktar sig mot är då 

spridningen sker genom informationsplattformar såsom Google. Dessa rättigheter medföljs 

dock av vissa inskränkningar som gör artikeln något snävare i mån om vilka typer av 

informationsplattformar som omfattas av artikeln. Men dessa inskränkningar vänder sig främst 

till privat och icke-kommersiellt bruk av presspublikationer, hyperlänkning och ytterst 

oansenliga utdrag ur sådana verk. Artikel 15 tvingar informationsplattformarna att ta ansvar för 

det material som visas på deras plattformar, konsekvensen blir en ersättningsskyldighet vid det 

fall att skyddat material skulle tillgängliggöras. Mediebolagen får sålunda ersättning för 

brukningen av deras rättigheter och genom dom även upphovsmännen till dessa verk. En 

konsekvens som kan komma att ske med anledning av att ansvaret läggs över på 

informationsplattformarna att se över materialet som läggs upp på deras sidor är att mycket 

restriktiva skyddsfilter kan komma att införas. Informationsplattformarna vill ju givetvis 

undvika att bryta mot den nya lagstiftningen och det enklaste sättet att göra det är att hålla sig 

på den säkra sidan snarare än den osäkra. Internet idag är enormt, detta innebär att det är 

praktiskt taget omöjligt för företag att bevaka all trafik som sker där manuellt, och inte minst 

för informationsplattformar såsom Google. Lösningen blir då att införa filter som sållar bort 

oönskat och skadligt material som kan komma att leda till att reglerna som ställs upp i den nya 

artikeln bryts. En begränsning kommer sålunda att ske och konsekvenserna kan mycket väl bli 

att dessa filter blir såpass restriktiva att det begränsar den kreativitet som direktivet önskar att 

upprätthålla. Givetvis är detta enbart spekulationer, och det kan mycket väl vara så att det går 

att lyckas hitta en balans där de rättigheter som upphovsmännen är berättigade bemöts på ett 

adekvat och konsekvent vis samtidigt som informationsplattformarna fortsätter att förse oss 

med precis det material som vi är vana att få. 

Vidare har det ävenledes framgått att artikeln innehåller en så kallad “länkskatt”, detta 

skulle således inbegripa att de monetära intäkter som mediebolagen erhåller från exempelvis 

Google går direkt till staten eller EU. Eftersom intäkterna inte går direkt till staten eller EU är 

det sålunda ett falskt påstående att artikeln innehåller någon form av skatt. Det framgår till och 

med av artikeln att hyperlänkar till presspublikationer inte innefattas av de rättigheter som 

mediebolagen kommer att åtnjuta vid införlivandet av direktivet. 

Sammanfattningsvis, och som sagts så många gånger tidigare i uppsatsen, så är detta 

enbart spekulationer från vår sida, ämnet är såpass färskt och bristen på förarbeten och 

avgöranden gör det omöjligt att belysa exakt vad som kommer att hända när direktivet väl träder 

i kraft. Meningen med dessa rubriker var att blott åskådliggöra vad som eventuellt kan tänkas 

hända vid det fall att direktivet, och främst artiklarna 15 & 17, inte får det genomslag och den 

denotation som från början avsågs.  

3.6.3 Rådande artikel 17 

Artikel 17 avser att lösa det problem som finns i dagsläget vad gäller att upphovsmännen skall 

erhålla ersättning när deras skyddade verk publiceras på plattformar såsom Facebook och 

Google. I och med antagandet av artikel 17 skall dessa plattformar ingå avtal med upphovsmän 

om hur deras verk används och publiceras samt vilken ersättning som skall utgå. I de fall som 
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plattformarna väljer att inte ingå några avtal skall de dock eftersträva att skyddade verk inte 

publiceras, detta genom ett uppladdningsfilter.111  

Artikel 17 har utsatts för en hel del kritik, mer om det senare, och en del har påstått att 

bestämmelsen kommer att bidra till att det blir allt svårare att ta del av skyddade verk. Jan 

Rosén, professor i civilrätt och expert på upphovsrätt, är dock av en annan uppfattning. Helt 

tvärtom mot vad kritikerna anser, tror Rosén att det kommer ske en ökning av tillgången av 

skyddade verk på internet eftersom allt fler kommer att våga publicera verken nu när det finns 

bestämmelser som tar sikte på upphovsmännens rättsliga ställning och rätt till ersättning.112  

Som tidigare framgått har artikel 17 blivit hårt kritiserad för dess innehåll, och Tobias 

Kempas är en av kritikerna som framfört sina åsikter om detta. Kempas anser att direktivet i sin 

helhet kan tyckas vara adekvat men vid en närmare anblick av artikel 17 förekommer en hel del 

problem. Till att börja med framför Kempas kritik mot artikelns utformning då den är alldeles 

för allmän och otydlig vilket utmynnar i tolkningsproblem om vad den faktiskt innebär. 

Sedermera anser Kempas att den analys som gjorts av gällande rätt har varit felaktig alternativt 

ofullständig vilket medför att artikeln inte överensstämmer med redan rådande direktiv, 

däribland e-handelsdirektivet. Slutligen menar Kempas på att punkterna i artikel 17 avser att 

motverka åtskilliga rättspolitiska mål för den digitala inre marknaden, detta genom att förhindra 

framväxten av nya plattformar och tjänster.113  

Det har ovan gjorts en redogörelse för dessa två motståndssidor och det kan konstateras 

att de båda har helt olika syn på artikel 17. Efter att ha studerat upphovsrätt och det nya 

direktivet har vi fått en bred inblick i dess innebörd men vi anser det fortfarande komplicerat 

att göra en bedömning om vilka konsekvenser direktivet kommer att medföra. Med vägledning 

av artiklarna som nämnts och vår egen kunskap tror vi att artikeln kommer ha en positiv 

inverkan för upphovsmännen och deras rättsliga ställning. Detta i och med att plattformsjättarna 

måste komma till förhandlingsbordet gällande ingåendet av licensavtal för att få sprida och göra 

skyddade verk tillgängliga för allmänheten och i utbyte skall upphovsmännen erhålla någon 

form av ersättning. Eftersom artikeln riktar sig mot onlineleverantörer kommer användarna av 

dessa plattformar inte hållas ansvariga för eventuella upphovsrättsintrång vid uppladdning av 

material, så länge onlineleverantören ingått avtal med upphovsmannen vill säga. Tack vare detta 

är vi av uppfattningen att allt fler användare kommer att våga publicera skyddade verk, dels för 

att de inte kan hållas ansvariga vid ett upphovsrättsintrång och så att upphovsmannen kan 

erhålla den ersättning denne förtjänar för sitt verk. En annan positiv aspekt av artikeln är att den 

tar tillvara på användningen av citat, kritik och parodier och således gjort dessa undantagna. Ett 

problem som vi ser med artikeln är det uppladdningsfilter som finns stadgat i bestämmelsen 

och som har för avsikt att ta bort eller hålla borta innehåll från plattformarna. Ett sådant 

uppladdningsfilter är inte alltid fullt fungerande då även innehåll som publicerats i 

överensstämmelse med ett licensavtal blockeras eller tas ned från plattformarna fast det inte 

finns någon grund för detta. Dock så tror vi att ju längre tiden går och igenkänningstekniken 

utvecklas mer och mer kommer detta problem att försvinna, eller i vart fall minskas, allt 

eftersom. En lösning på detta problem finns redan stadgad i artikel 17 då det framgår att i de 

fall som ett publicerat verk, på ett oriktigt sätt, blockeras eller tas bort från en plattform skall 

laddas upp på nytt.  

Utifrån vad som nu har redogjorts för kan vi avslutningsvis konstatera att vi se fler 

positiva än negativa aspekter av artikel 17 och dess ikraftträdande. Men som vi åtskilliga gånger 

har understrukit så är det bara spekulationer och det ska bli intressant att se hur hela direktivet 
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ter sig bli när det har implementerats av medlemsstaterna och om konsekvenserna blir som det 

var tänkt vid framställningen av direktivet.  

3.6.4 Avslutande kommentarer om direktivet och dess konsekvenser 

Europaparlamentets och Rådets direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden 

kommer att, som tidigare redogjorts för, ikraftträda 24 månader efter det att det antogs och i 

samband med det ska även dess innehåll införlivas i de olika medlemsstaterna. Vad detta 

direktiv kommer att ha för betydelse för den svenska lagstiftningen och om det kommer att 

behöva ske några större förändringar är i nuläget oerhört komplicerat att svara på. På grundval 

av detta har vi sålunda avstått från att göra någon närmare analys på området och lämnar det 

för framtiden att avgöra. Vad som kan påpekas är att direktivet i allra högsta grad varit 

omdiskuterat och att det mycket väl kan komma att forma hur vi i framtiden använder och 

hanterar internet, inte minst från en rättslig synvinkel utan även hur vi som alldagliga användare 

beter oss. 

Fram till denna punkt har det redogjorts för vad artiklarna 15 & 17 inbegriper, vilka 

väsentliga förändringar som gjorts från det att dom kallades 11 & 13 tills nu, samt vilka 

eventuella konsekvenser som kan komma att medfölja deras ikraftträdande. Eftersom det 

sistnämnda har varit i allra högsta grad spekulativt från vår sida, såväl som från författarna till 

diverse artiklar som använts, ska ingen högre grad av tillförlitlighet till att detta kommer att ske 

tillförsäkras dessa avsnitt. Syftet har alltid, som så många gånger tidigare nämnts, varit att med 

bistånd av logiskt resonemang och kritiskt tänkande framföra potentiella bekymmer. Avsikten 

har sålunda varit att väcka läsarens kritiska förmåga, för oavsett hur goda avsikter det kan finnas 

bakom något så kan det resultera i något som från början inte avsågs. Dessutom finns det alltid 

två sidor av ett mynt, det som kan förefalla sig förnuftigt och följdriktigt för en part kan för en 

annan te sig inkonsekvent och absurt. Avslutningsvis har vi att ta ställning till vilka slutsater 

som går att dra av det som ovan stadgats och kontemplerats över. 
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4. Slutsatser 

Syftet med den här uppsatsen var, likt stipulerat under rubriken “1.1 Syfte”, att redogöra för 

Europaparlamentets och Rådets direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden, främst 

med fokus på artiklarna 15 & 17, samt, i den mån det är möjligt, utröna eventuella konsekvenser 

som införlivandet av direktivet kan medföra. Vidare ämnade uppsatsen även till att 

inledningsvis förse läsaren med grundkunskaper om upphovsrätt för att i möjligaste mån förstå 

direktivet som därefter skulle redogöras för. Problemformuleringen, som är arbetets 

utgångspunkt, härrörde från det syfte vi tillägnat uppsatsen och genom denna 

problemformulering har även frågeställningarna uppkommit. Nedan kommer resonemang såväl 

som konklusionen för det syfte, den problemformulering samt de frågeställningar som vi ovan 

besvarat. 

4.1 Vad har besvarats i uppsatsen? 

Till följd av att upphovsrätten är ett så pass brett område, både på en nationell och EU-rättslig 

nivå, ansåg vi det erforderligt att utröna vilka dess beståndsdelar och syfte är. Uppsatsen har 

följaktligen redogjort för vad upphovsrätt är, vilka kriterier som krävs för att åtnjuta 

upphovsrättsligt skydd, vilket omfång detta skydd inbegriper, influenser från EU-rättslig nivå 

samt intrång på internet. Det sistnämnda avsnittet rådande intrång på internet är i sig ett intrikat 

område, men oerhört viktigt för direktivet som sedan skulle redogöras för då det inbegriper just 

den typen av upphovsrättsligt material och de svårigheter som området internet faktiskt 

implicerar. Sålunda har uppsatsens första frågeställning tillgodosetts på ett adekvat vis, såväl 

som en del av syftet. 

            I uppsatsen har det lagts stor vikt vid det nya direktivet där det har redogjorts både för 

dess bakgrund och dess bakomliggande syfte till varför direktivet har lagts fram, och nu även 

antagits men ännu ej implementerats eller trätt ikraft. Kortfattat kan det sägas att direktivet har 

tagits fram för att vara anpassat för den ständiga tekniska utveckling som sker och dess syfte 

ter sig vara att främja upphovsmännens rättsliga ställning vad gäller hur deras verk publiceras 

samt rätten att erhålla ekonomisk ersättning. Vidare i uppsatsen har EU-rättsliga grundprinciper 

såsom subsidiaritetsprincipen, proportionalitetsprincipen tagits upp där avsikten har varit att 

beskriva dessa för att sedermera se så att det nya direktivet inte strider mot dessa grundprinciper. 

Det har även klargjorts för vilka krav som ställs på medlemsstaterna vid införlivandet av ett 

direktiv i allmänhet samt när direktiv i fråga skall vara införlivat i medlemsstaterna.  

            Angående det komparativa avsnittet har det redogjorts för ett utplock av artiklar ur 

direktivet som vi ansåg vara de mest väsentliga och betydelsefulla för att få en helhetsbild av 

vad direktivet behandlar. Sedermera har det gjorts en likhetsgranskning avseende artikel 11 & 

13, det första avslagna förslaget, och artikel 15 & 17, det nya antagna förslaget, för att se vilka 

förändringar som skett. Vid jämförelsen mellan artikel 13 och artikel 17 var det komplicerat att 

göra en likhetsgranskning då det skett så pass stora förändringar mellan de båda 

bestämmelserna men det gick ändå att finna några få enstaka likheter. Till sist har vi spekulerat 

i, med härledning av experter på området och med den fakta som vi har samlat på oss under 

arbetets gång, vilka möjliga konsekvenser direktivet kan tänkas medföra nu när det har antagits. 

Detta har inte varit helt enkelt att göra då direktivet är så pass färskt och ännu inte införlivats 

samt avsaknaden av förarbeten. Med detta sagt har vi ändock kunnat göra adekvata 

spekulationer tack vare att direktivet varit så omtalat och det funnits en hel del relevant fakta 

att tillgå. 
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4.2 Vad har lämnats obesvarat? 

Rådande vad som lämnats obesvarat av syfte, problemformulering samt frågeställningar så kan 

det inledningsvis sägas att på området upphovsrätt, som är det andra kapitlet i uppsatsen, så 

finns det utomordentligt mycket mer att redogöra för. Begränsningen som gjorts i arbetet har 

skett med förhoppningen om att det som skildrats är tillräckligt för att läsaren ska få en 

grundförståelse för upphovsrätt, men även för att fungera som utgångspunkt innan direktivet 

tas upp. 

            I uppsatsen har det gjorts en redogörelse för vilka direktiv som är rådande i nuläget på 

det upphovsrättsliga området inom EU. Eftersom detta inte har varit vår utgångspunkt har det 

endast gjorts på ett kortfattat vis och kan således göras på ett mycket mer djupgående och 

utförligare sätt.  

Slutligen avsåg uppsatsen att i möjligaste mån redogöra för artiklarna 15 & 17 samt 

utröna vilka eventuella konsekvenser dessa artiklar kan komma att medföra. Beträffande 

redogörelsen för artiklarna 15 & 17 så går det säkerligen att göra detta på ett mer uttömmande 

vis, dock vidhåller vi att framställningen såväl som jämförelsen med de äldre versionerna av 

artiklarna har gjorts på ett vederhäftigt och adekvat vis. Saken är dock olikartad gällande 

utrönandet av eventuella konsekvenser som kan medfölja införlivandet av direktivet, och då 

främst rörande artiklarna 15 & 17. Eftersom direktivet är såpass färskt och därmed saknar 

förarbeten, avgöranden och i princip några andra källor än direktivet i sig, är det en mycket 

komplicerad fråga att på ett fullt och gott vis besvara. Frågeställningen rådande eventuella 

konsekvenser har således besvarats med spekulation från oss och i viss mån från andra utövare 

av rättsvetenskapen. Med anledning av det nu anförda kan inget annat sägas än att denna fråga 

har besvarats i den mån vi varit kapabla men lämnats till större delen obesvarad med anledning 

av dess spekulativa natur. 
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