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Sammanfattning 

Det finns i princip inga uttryckliga lagregler för hur man ska tolka avtal. Regler och principer 

för avtalstolkning har därför utvecklats i rättspraxis och doktrin. Vilken typ av avtal som ska 

tolkas påverkar tolkningsverksamheten. Det råder oklarhet kring vilka regler som gäller särskilt 

för tolkningen av upphovsrättsliga överlåtelseavtal.  

Det har i doktrin och rättspraxis hävdats finnas en tolkningsprincip, ofta kallad 

specifikationsprincipen, som ska vara tillämplig särskilt för upphovsrättsliga överlåtelseavtal. 

Den har dock omtvistad innebörd och kritiska meningar har framförts om att den inte säger mer 

än vad som framgår av allmänna avtalsrättsliga principer. Specifikationsprincipen har ofta 

ansetts innebära att oklara eller tysta upphovsrättsliga överlåtelser ska tolkas restriktivt till 

upphovsmannens fördel. Denna metod har använts ofta i rättspraxis. Vid närmare analys av 

dess egentliga tillämpning visar det sig dock att den inte tillför mer än vad som redan framgår 

av olika metoder och principer inom den allmänna avtalstolkningen.  

Genom NJA 2010 s. 559 har HD förtydligat hur tolkningen av upphovsrättsliga överlåtelseavtal 

ska ske och en slutsats som kan dras från detta mål är att ju mindre ideellrättsligt intresse det 

finns för upphovsmannen att begränsa överlåtelsen av en viss befogenhet, desto mindre krav 

ställs för att genom avtal avvika från en begränsad överlåtelse till upphovsmannens fördel.  
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Eftersom reglerna kring immaterialrättsliga överlåtelser är få regleras överlåtelserna i praktiken 

av avtal i stor utsträckning.1 Det finns i princip inga uttryckliga lagregler för hur man ska tolka 

avtal. Principer och regler för avtalstolkning har därför utvecklats i rättspraxis och doktrin.2 Det 

råder inkonsekvent terminologi och definitioner av de principer och regler som hävdas vara 

säregna för upphovsrättsliga överlåtelseavtal inom doktrin och rättspraxis. Det medför att det 

saknas en sådan fullgod systematisering över tolkningen av upphovsrättsliga överlåtelseavtal 

som på ett tillfredsställande sätt kan vara till ledning för rättstillämpningen.3 Rättssäker 

rättstillämpning förutsätter nämligen upprätthållande av enhetlighet av rättssystemet vilket i sin 

tur fordrar att rättstillämparen har tillgång till enhetlig och konsekvent information om gällande 

rätt i en viss fråga.4 Denna information ska finnas i rättskällor såsom doktrin och rättspraxis och 

om dessa inte innehåller enhetlig och konsekvent information finns risken för inkorrekt eller 

rättsosäker rättstillämpning.   

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att analysera den inkonsekventa diskussionen kring principer som 

är särskilda för upphovsrättsliga överlåtelseavtal för att skapa ett enhetligt och därmed 

rättssäkert underlag till ledning för rättstillämpningen av tolkningsregler för denna avtalstyp. 

Den övergripande frågeställningen som ska besvaras är därför i vilken utsträckning och på 

vilket sätt tolkningen av upphovsrättsliga överlåtelseavtal skiljer sig från tolkningen av andra 

typer av avtal. 

För att kunna besvara den övergripande frågan måste andra frågeställningar besvaras. Det ska 

därför undersökas om det finns något mönster i rättspraxis där samma tolkningsprincip 

appliceras på upphovsrättsliga överlåtelseavtal och om denna tolkningsprincip är säregen för 

upphovsrättsliga överlåtelseavtal.   

1.3 Avgränsningar 

Utredningen avgränsas mot behandlandet av de så kallade närstående rättigheterna och 

överlåtelser av dessa. Närstående rättigheter är sådana rättigheter som har samband med 

upphovsrättigheter och uppnår skydd i lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och 

konstnärliga verk (URL). Det kan finnas skillnader i motiven bakom dessa olika rättigheter som 

påverkar tolkningen, varför det inte är lämpligt att behandla tolkningsregler även för dessa 

rättigheter inom ramen för detta arbete.  

Uppsatsen kommer inte att behandla internationella överlåtelser där enbart en av parterna är 

svensk eftersom andra rättssystem kan ha lagfästa tolkningsregler som kan påverka tolkningen. 

                                                 
1 Se Levin, s. 510. 
2 Se Adlercreutz & Gorton, s. 14; Lehrberg, s. 35 f.  
3 Jfr Nordell, s. 313.  
4 Jfr Strömholm, s. 425 f. 
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En redogörelse om även internationella överlåtelser skulle begränsa utrymmet för behandlandet 

av svenska upphovsrättsliga överlåtelseavtal.  

1.4 Metod och material 

Frågeställningen är i vilken utsträckning tolkningen av upphovsrättsliga överlåtelseavtal skiljer 

sig från tolkningen av andra avtal. Med detta avses här inte hur tolkningen brukar göras utan 

hur den ska göras enligt gällande rätt. För fastställande av gällande rätt används den juridiska 

metoden innebärande att rättskällorna lag, lagförarbeten, rättspraxis och doktrin är det material 

ur vilket man hämtar information om rättsregler.5 I detta arbete används rättskällorna på sätt 

som anges nedan för att utröna vilka rättsregler som gäller för avtalstolkning. 

Att det finns något som utgör gällande rätt, d.v.s. en färdig lösning (regel) som ska tillämpas 

eller omsättas i praktiken, bygger på föreställningen om ett enhetligt och konsekvent 

rättssystem med följden att lika fall ska behandlas lika.6 Detta torde vara den starkaste markören 

för vad som utgör ett rättssystem.7 Eftersom det inte går att förutse varje rättsligt problem som 

kan förekomma med hänsyn till de oändligt många kombinationer av omständigheter som kan 

föreligga i en rättslig situation innebär det att ett fullkomligt färdigt svar på just den konkreta 

fråga en domstol eller rättsvetenskapsman har att bedöma inte kan hittas i exempelvis en lagbok. 

Istället utgör domarens eller rättsvetenskapsmannens rättstillämpning eller fastställande av 

gällande rätt i reell mening en konstruktion av en regel för det konkreta fallet som måste vara i 

enlighet med rättssystemet. Annorlunda uttryckt måste rättstillämpningen upprätthålla 

enhetligheten och koherensen i rättssystemet för att kunna sägas vara korrekt rättstillämpning.8  

Domaren eller rättsvetenskapsmannen måste således visa eller stödja sitt fastställande av 

gällande rätt med logiska argument och resonemang kring den rättsregelns tillämplighet i det 

konkreta fallet. 

Som angivet ovan härstammar reglerna för avtalstolkning i princip enbart ur rättspraxis och 

doktrin.  Detta sker genom att man i doktrin identifierar mönster i domstolens tolkning av avtal 

och systematiserar dem, vilket innebär att hur tolkningen brukar göras blir också i stor mån 

bestämmande för hur tolkningen ska göras.9 Det finns många rättsfall om avtalstolkning från 

prejudikatinstanser. Eftersom avtalstolkning är starkt in casu-präglat är det ofta svårt att se 

vilket synsätt som har varit avgörande för tolkningens resultat. Det är därför inte lämpligt eller 

möjligt att ur samtliga rättsfall om avtalstolkning hitta ett enda gemensamt mönster. Adlercreutz 

och Gorton beskriver det som att komplexiteten med avtalstolkning bland annat beror på att 

”olika tolkningsresonemang möter på olika sätt i olika rättsfall, och det är inte givet att det 

synsätt som legat till grund i ett avgörande också är det som gäller i ett annat”.10 Den 

rättsvetenskapliga forskningen kring allmän avtalstolkning tycks inte förfara på det sättet att 

samtliga rättsfall kring avtalstolkning analyseras för att hitta en enda allmängiltig 

tolkningsmetod. Istället tycks forskningen på området gå till på det sättet att det söks efter ofta 

                                                 
5 Jfr Strömholm, s. 311. 
6 Jfr Strömholm, s. 414 och 421 ff. 
7 Jfr Strömholm, s. 414 och 421 ff; Lehrberg, s. 46. 
8 Jfr Strömholm, s. 425 f. 
9 Jfr Lehrberg, s. 46. 
10 Se Adlercreutz & Gorton, s. 9 f.  
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förekommande tolkningsmetoder från flera rättsfall för att sedan namnges dessa och 

systematisera dem.11 På grund av det oöverskådliga antalet rättsfall tenderar författare att 

hänvisa till ett urval av rättsfall som stöd för varje tolkningsmetod, tolkningsprincip eller 

tolkningsregel. Ett exempel på detta är utrönandet av den gemensamma partsavsikten. Den 

gemensamma partsavsikten utgör en viktig parameter vid fastställande av vad som ska följa av 

ett avtal och kan identifieras i de flesta rättsfall om avtalstolkning.12 Lehrberg anger angående 

sina hänvisningar till rättsfall att dessa utgör ”illustrationsmaterial”.13 Jan Ramberg och 

Christina Ramberg anger rättsfallsexempel som stöd för sina påståenden om tolkningsregler 

eller tolkningsmetoder.14 I denna uppsats har därför ett urval av rättsfall gjorts vid utrönandet 

av allmänna avtalstolkningsregler. Urvalet omfattar rättsfall som ger stöd för tolkningsregler- 

eller principer eller tolkningsmetoder som i doktrin uppges finnas. Med stöd avses att det 

framgår av Högsta domstolens (HD) domskäl att sådana påstådda regler och dylikt har använts 

vid tolkningen. För utrönandet av avtalstolkningsregler som är specifika för upphovsrättsliga 

överlåtelseavtal har däremot använts samtliga relevanta rättsfall från HD, som inte är många till 

antalet, inklusive ett urval av praxis från lägre instanser som ofta är omtalade i doktrin vid 

diskussion om avtalstolkningsregler för upphovsrättsliga överlåtelseavtal.  

Per J. Nordell har i sin forskning behandlat tolkningsprinciper för upphovsrättsavtal.15 Detta 

måste anses utgöra den forskning som hittills behandlat ämnet mest utförligt och kommer att 

användas i tillämpliga delar i denna uppsats. Jan Rosén har i Upphovsrättens avtal behandlat 

grundfrågorna vid fullständiga och partiella överlåtelser av upphovsrätt samt närstående 

rättigheter med fokus på inom vilka ramar dessa avtal kan skrivas. Det ska noteras att denna 

doktrin kom före det för ämnet viktiga målet NJA 2010 s. 559 där HD utförligt beskriver vad 

som ska beaktas vid tolkning av upphovsrättsliga överlåtelseavtal. Utöver denna litteratur 

används annan doktrin som berört ämnet i större eller mindre omfattning. Även avseende 

doktrin har ett urval gjorts enligt vilket de framställningar som har behandlat ämnet mest 

ingående används som utgångspunkt. Dessa kompletteras med framställningar till vilka 

hänvisningar har gjorts i den doktrin som behandlat ämnet mest utförligt eller i rättspraxis.  

Tyngdpunkten vid användningen av rättskällorna ligger på doktrin och rättspraxis eftersom 

regler för avtalstolkning har utvecklats i dessa rättskällor. Dessa analyseras på så sätt att det 

utreds vilka mönster som rättspraxis utvisar vid tolkning av upphovsrättsliga överlåtelseavtal. 

Med andra ord undersöks det om det i flera rättsfall används samma lösning vid likadana 

omständigheter. Det utreds om dessa tolkningsmetoder är säregna för tolkningen av just 

upphovsrättsliga överlåtelseavtal. Vidare görs det en kritisk granskning av de slutsatser som 

förekommer inom doktrinen kring sådana mönster eller tolkningsregler. Den kritiska 

granskningen går ut på att analysera styrkan i argumenten och stöden för att rättspraxis utvisar 

ett visst mönster som kan sammanfattas i en tolkningsregel eller tolkningsprincip. 

                                                 
11 Jfr Adlercreutz & Gorton, s. 14.  
12 Jfr Adlercreutz & Gorton, s. 10.  
13 Se Lehrberg, s. 3. 
14 Se Ramberg & Ramberg, s. 147 ff.  
15 Se Nordell, s. 307 ff. 
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1.5 Terminologi 

I URL och motiven till denna lag används begreppet överlåtelse för att beteckna både 

fullständiga och partiella överlåtelser av upphovsrätt. I många moderna avtal används däremot 

begreppet upplåtelse för att beteckna partiella överlåtelser.16 I denna framställning kommer 

samma terminologi som den förekommande i upphovsrättslagen att användas, särskilt med 

hänsyn till att tolkning av avtal ofta görs i syfte att avgöra just om det är en partiell eller 

fullständig överlåtelse. En framställning där man skiljer på överlåtelser och upplåtelser och 

exempelvis betecknar ett avtal som ett upplåtelseavtal innebär ett antagande om överlåtelsen 

omfattning redan innan man har börjat tolka omfattningen, som likväl skulle kunna vara så stor 

att det i själva verket rör sig om en fullständig överlåtelse. Begreppet överlåtelseavtal omfattar 

således här även det som ibland brukar kallas för licensavtal som används för att beteckna avtal 

om partiella överlåtelser. 

Valet av titeln på denna uppsats, upphovsrättsliga överlåtelseavtal, syftar till att dra fokus på att 

det är överlåtelsen av upphovsrätten som är föremål för tolkning.  

1.6 Disposition 

Inledningsvis, i kapitel två, ges en översiktlig beskrivning av regelverket för upphovsrätten och 

överlåtelser av denna för att läsaren ska förstå den rättspraxis som kommer att analyseras. 

Därefter följer det i kapitel tre en beskrivning av den enda regel som inom rättspraxis och 

doktrin har hävdats vara en tolkningsregel- eller princip som är säregen för upphovsrättsliga 

överlåtelseavtal. I detta kapitel ges en redovisning av vad som sägs i doktrin kring principen. 

Utöver detta beskrivs specifikationsprincipens historiska bakgrund för att visa var den 

härstammar från och därmed varför den förekommer i dagens doktrin och rättspraxis. 

Det fjärde kapitlet behandlar den kritiska utgångspunkten som fungerar som en kontrapunkt att 

förhålla sig till under analysen och som används för att problematisera specifikationsprincipen. 

Den analys som förs i uppsatsen går i stor utsträckning ut på att undersöka om denna kritik är 

befogad.  

Därefter ges en redogörelse i kapitel fem för reglerna kring allmän avtalstolkning och 

problematisering kring tolkningsläran med behandling av frågan om det överhuvudtaget kan 

uppställas regler för avtalstolkning.  

Den huvudsakliga analysen återfinns i kapitel sex där rättspraxis där specifikationsprincipen 

har påståtts komma till uttryck analyseras. Analysen sker genom undersökning av vilka 

principer som ligger till grund för domstolens tolkningsresultat och om dessa principer 

verkligen är säregna för tolkningen av upphovsrättsliga överlåtelseavtal. Uppsatsen avslutas 

med en sammanfattning över de slutsatser som kan dras från utredningen, vilket framgår av det 

sjunde kapitlet. 

 

                                                 
16 Se Levin, s. 120; Rosén, s. 87. 
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2 Upphovsrätten och överlåtelser 

För att förstå vad upphovsrättsliga överlåtelseavtal reglerar och deras funktion i rättssystemet 

samt den rättspraxis som behandlas nedan är det angeläget att ha en uppfattning om 

upphovsrätten som rättsområde. Det följande syftar därför till att ge läsaren en översiktlig 

beskrivning av upphovsrätten. Eftersom det är en översiktlig framställning kommer den att 

behandla främst huvudreglerna inom rättsområdet. Fokus ligger på de materiella reglerna kring 

överlåtelser. 

Lagregler kring upphovsrättsliga överlåtelser är relativt få och begränsade. Reglerna utgör 

oftast enbart kodifiering av sedvänjor och gällande rätt.17  

Den grundläggande regleringen av upphovsrätten i det svenska rättssystemet finns i URL. 

Upphovsrätten är ett skydd för den som har gett upphov till ett “litterärt eller konstnärligt verk”, 

vilket framgår av 1 § URL. Uttrycket “litterärt eller konstnärligt verk” är ett juridiskt begrepp 

vilket innebär att uttrycket omfattar sådant som enligt dagligt språkbruk inte skulle anses 

omfattas av uttrycket såsom datorprogram eller alster av byggnadskonst. I 1 § URL finns en 

uppräkning av exempel på ”litterära eller konstnärliga verk” som skyddas av upphovsrätten. 

Listan är inte uttömmande, vilket framgår av den sjunde punkten som stadgar att ”verk som har 

kommit till uttryck på något annat sätt” också omfattas av uttrycket ”litterärt eller konstnärligt 

verk”.18 Upphovsrätten tillkommer upphovsmannen när verket skapas och kräver inga former, 

såsom registrering, för att gälla.19 

Upphovsrätten består av dels en ekonomisk rätt, dels en ideell rätt. Den ekonomiska rätten 

innefattar ensamrätt att förfoga över verket på de i lag stadgade sätten, se 2 § URL. Ensamrätt 

innebär en möjlighet att hindra andra att förfoga över verket genom att rikta ansvar mot den 

som gör upphovsrättsintrång genom att förfoga över verket utan tillstånd, se 7 kap. URL.20 

Denna ideella rätt består av en så kallad paternitetsrätt, vilket innebär en rätt att namnges som 

upphovsman vid utnyttjande av verk, och en respekträtt eller en rätt att motsätta sig kränkande 

ändringar av verket m.m., vilket framgår av 3 § URL. Paternitetsrätten eller 

namnangivelserätten föreligger endast när god sed kräver det (3 § 1 st. URL). Respekträtten 

framgår av 3 § 1 st. URL.21 

Den ekonomiska rätten innebär en uteslutande rätt att disponera över verket på två sätt, dels 

genom exemplarframställning (t.ex. att trycka böcker eller CD-skivor), dels genom möjligheten 

att tillgängliggöra verket för allmänheten, vilket framgår av 2 § 1 st. URL. Den närmare 

innebörden av att verket tillgängliggörs för allmänheten framgår av 2 § 3 st. URL som anger 

fyra former av tillgängliggörande för allmänheten: överföring till allmänheten, offentligt 

                                                 
17 Se Levin, s. 511. 
18 Se Levin, s. 75; Rosén, s. 30.  
19 Se Levin, s. 73; Rosén, s. 25. 
20 Se Olin, Anders, Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, 1 kap. 2 §, Karnov 2018-

09-20. 
21 Se Levin, s. 159 ff.  
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framförande, offentlig visning och spridning av exemplar.22 Med allmänheten avses en 

obestämd, ej sluten, krets av personer som får möjlighet att ta del av verket.23 

Överföring till allmänheten innefattar alla situationer där verket görs tillgängligt från en annan 

plats än där allmänheten befinner sig, t.ex. radio eller tv, uppladdning på internet, eller 

streaming.24 Ett offentligt framförande innebär att åhörarna är närvarande på den plats där 

verket framförs, exempelvis musik som spelas på en restaurang eller radio som sänds ut i 

högtalarna på ett café.25 Offentlig visning avser en situation där verket görs tillgängligt för att 

direkt iakttas, d.v.s. utan exempelvis tekniska hjälpmedel. Ett exempel på detta är en offentlig 

utställning av bildkonst.26 Med spridning av exemplar till allmänheten avses försäljning, 

uthyrning, utlåning och liknande av fysiska exemplar.  

Det är viktigt att skilja på verket som sådant och ett exemplar av verket. Anledningen till detta 

är bl.a. reglerna om konsumtion i 19–20 §§ URL. 19 § URL stadgar att ett exemplar som har 

överlåtits med upphovsmannens samtycke får spridas vidare, dock inte till allmänheten. 

Upphovsrätten konsumeras av den lovliga exemplaröverlåtelsen.  Märk här att det inte är 

upphovsmannens hela upphovsrätt som konsumeras. Det är inte samtliga befogenheter som 

upphovsmannen har genom sin upphovsrätt som konsumeras, utan det är enbart 

spridningsrätten i förhållande till just det exemplar som lovligen överlåtits som har 

konsumerats. Enligt 20 § konsumeras visningsrätten i förhållande till det exemplar av ett verk 

som har utgivits eller när upphovsmannen har överlåtit ett exemplar av ett konstverk. Ett 

typexempel på detta är att en Blu-ray där ett filmverk är upptaget har getts ut vilket innebär att 

både filmverket och själva Blu-ray-exemplaret omfattas av utgivningen. Detta Blu-ray-

exemplar får ställas ut i ett skyltfönster. Det är däremot inte tillåtet att själva filmverket får 

spelas upp för en publik eftersom detta inte skulle innebära offentlig visning (2 § 3 st. 3 p. URL) 

utan istället offentligt framförande (2 § 3 st. 2 p. URL), vilket kräver upphovsmannens 

samtycke oberoende av om konsumtion skett enligt 20 § URL.27 

Upphovsrätten varar som huvudregel under hela upphovsmannens livstid och 70 år efter 

dödsåret enligt 43 § URL. För verk som har flera upphovsmän gäller upphovsrätten ända fram 

till 70 år efter den sist avlidna upphovsmannens dödsår enligt 43 § URL.28 

I 5 kap. URL regleras de s.k. närstående rättigheterna. De är närstående i förhållande till 

upphovsrätten på så sätt att innehavaren till dessa närstående rättigheter behandlar ett 

upphovsrättsskyddat verk får en ensamrätt i förhållande till sin behandling. Det främsta 

exemplet på detta är skyddet för utövande konstnärer som enligt 45 § URL har en uteslutande 

rätt att förfoga över sitt framförande av ett litterärt eller konstnärligt verk. Ett annat exempel är 

                                                 
22 Se Levin, s. 136; Rosén, s. 35. 
23 Se Levin, s. 153.  
24 Se Levin, s. 140.  
25 Se Levin, s. 140.  
26 Se Levin, s. 141.  
27 Se Levin, s. 143; Olin, Anders, Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, 2 kap. 20 §, 

Karnov 2018-09-20. 
28 Se Levin, s. 222; Rosén, s. 25.  
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att producenters upptagningar av fonogram och film, d.v.s. inspelningar, åtnjuter skydd enligt 

46 § URL.   

Orsakerna till att ett skydd likt det upphovsrättsliga har getts i de fall som omfattas av det 

närstående rättighetsskyddet är olika beroende på vilket skyddssubjekt som omfattas av 

rättighetsskyddet.29
 Exempelvis motiveras skyddet för inspelningar av ekonomiska skäl, då 

inspelningar ofta har uppkommit genom omfattande ekonomiska investeringar. Syftet bakom 

skyddet för utövande konstnärer är däremot främst ideellrättsligt. Tanken är att den utövande 

konstnären ska ha rättslig kontroll över sina personliga offentliga framföranden.30 

Upphovsrätten i den del den är ekonomisk får helt eller delvis överlåtas enligt 27 § URL. De 

förfoganderätter som tillkommer upphovsmannen enligt 2 § URL utgör tillsammans en 

förmögenhetsrätt i och med att upphovsmän ofta i praktiken utnyttjar “befogenheterna som 

grund för ekonomiska dispositioner över verket i form av fullständiga eller partiella 

överlåtelser”.31 Ett upphovsrättsligt överlåtelseavtal utgör således även ett 

förmögenhetsrättsligt avtal då det rör en ekonomisk, fullständig eller partiell, överlåtelse. URL 

är sträng med överlåtelserna på ett sätt som avviker från exempelvis köplagen (1990:931) 

(KöpL). Det föreligger bland annat en presumtion om att en förvärvad upphovsrätt inte får 

överlåtas vidare om inte annat har avtalats, vilket framgår av 28 § URL. En avvikelse från 

vidareöverlåtelseförbudet kan ha avtalats uttryckligen eller tyst. Med andra ord kan det framgå 

av omständigheterna att upphovsmannen har samtyckt till vidareöverlåtelsen. Anledningen till 

detta är det ideellrättsligt präglade intresset för upphovsmannen kring hur dennes verk 

presenteras och det är därför viktigt för upphovsmannen att denne styr över vem som har 

förtroendet att tillgängliggöra verket för allmänheten.32 

Det är emellertid inte alltid klart hur mycket av en upphovsrätt som har överlåtits i ett avtal. 

Vilka befogenheter ska exempelvis anses ha blivit överlåtna om parterna endast har upprättat 

ett skriftligt dokument där det stadgas att ”härmed överlåts upphovsrätten till denna bild”? 

Innebär detta avtal att samtliga rättigheter överlåts, d.v.s. att förvärvaren kan framställa 

exemplar och tillgängliggöra verket till allmänheten genom överföring, offentligt framförande, 

offentlig visning samt spridning av exemplar? Ett annat exempel är att parter har upprättat ett 

skriftligt dokument där det stadgas att ”härmed överlåts rätten att använda bild X i boken Y”. 

Innebär detta att förvärvaren av denna förfoganderätt enligt avtalet får använda bild X i en helt 

ny upplaga av boken Y? Ett avtal om överlåtelse kan lätt skapa tolkningsproblem avseende dess 

omfattning vilket har medfört att det har utvecklats en princip, ofta kallad 

specifikationsprincipen, i rättspraxis och doktrin för hur man ska tolka just upphovsrättsliga 

överlåtelseavtal.   

                                                 
29 Se Levin, s. 109. 
30 Se Rosén, s. 38 f.  
31 Se Levin, s. 141 f.  
32 Se SOU 1956:25 s. 290; NJA 2010 s. 559; Levin, s. 182; Rosén, s. 182. 
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3 Specifikationsprincipen 

Den enda tolkningsregel eller tolkningsprincip specifik för upphovsrättsliga överlåtelseavtal 

som tycks ha fått allmänt fäste i den rättsliga diskursen kring tolkningen av denna avtalstyp 

men som samtidigt är omtvistad är den så kallade specifikationsprincipen. Den kan sägas gälla 

immaterialrättsliga avtal i allmänhet men särskilt upphovsrätt.33 

Principen har inom doktrin och rättspraxis benämnts med olika namn och har även definierats 

på olika sätt. Ibland tycks uppfattningen vara att det finns flera olika principer som bygger på 

en gemensam grundtanke.34 I denna framställning är dock utgångspunkten att det finns en 

princip med omtvistad innebörd som här kallas för specifikationsprincipen förutom när 

författares eller domstolars ordval citeras. Anledningen till denna premiss är att det förenklar 

diskussionen framöver samt mot bakgrund av att de flesta behandlingar av 

specifikationsprincipen tycks vara av denna uppfattning. 

Principen är inte lagfäst men har uttryckts i lagförarbeten och doktrin samt både direkt och 

indirekt i rättspraxis, vilket framgår av följande framställning.35 Det har funnits ett 

kodifieringsförslag av principen. Lagbestämmelsen skulle i så fall ha lydelsen “[d]en som 

genom avtal har rätt att förfoga över ett verk ska inte anses ha en mer omfattande rätt än den 

som framgår av avtalet eller som får anses följa av avtalet eller dess syfte”.36 I 

kodifieringsförslaget görs en åtskillnad mellan specialitetsgrundsatsen och 

specifikationsprincipen. I förslaget anges följande: 

”Specialitetsgrundsatsen kan inte sägas innebära något mer än att 

upphovsmannens förfoganderätt i förekommande fall ska anses ha övergått 

till förvärvaren i den omfattning som uttryckligen följer av avtalet. 

Specifikationsprincipen innebär att omfattande och otydliga eller tysta avtal 

ska tolkas restriktivt eller inskränkande till upphovsmannens förmån. Såväl 

nämnda grundsats som princip bygger på tanken att över- och upplåtelser på 

upphovsrättens område ska vara klart specificerade.” 

Det tilläggs i kodifieringsförslaget att både grundsatsen och principen tillsammans utgör en 

presumtion mot totalöverlåtelser eller i vart fall mot onödigt breda eller omfattande förvärv.37 

Vad som avses med onödigt berörs inte närmare i förslaget. 

Att specifikationsprincipen utgör en presumtion mot omfattande förvärv framgår även av Jan 

Roséns framställning där det anges att ”specialitetsgrundsatsen, eller specifikationsprincipen” 

bygger på en ”’specialitetsprincip’ om att oklara eller tysta upphovsrättsöverlåtelser ska tolkas 

restriktivt eller direkt inskränkande i förhållande till vad som otvivelaktigt får anses vara 

avtalat”. Enligt Rosén är en total eller helt generell överlåtelse inte ogiltig men har 

presumtionen mot sig under förutsättning att räckvidden inte klart och tydligt framgår av 

                                                 
33 Se Levin, s. 514 f. 
34 Se t.ex. Nordell s. 310 där det anges att det rör sig om ”tolkningsregler” (plural) eller SOU 2010:24, s. 103 som 

delar upp principen i en grundsats och en princip. 
35 Se Levin, s. 514. 
36 Se SOU 2010:24, s. 41.  
37 Se SOU 2010:24 s. 103.  
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avtalet. Detta brukar uppfattas som att upphovsrättsliga avtal ska tolkas till upphovsmannens 

förmån vilket enligt Rosén kan antas sammanhänga med upphovsrättens syfte att stimulera 

framväxten av upphovsrättsliga verk.38 Eftersom lagreglerna kring upphovsrättsliga 

överlåtelser i stor utsträckning är kodifieringar av sedvanerätt torde det finnas goda skäl att anta 

att specifikationsprincipen motiverats av upphovsrättens ändamål och därmed utgör ett uttryck 

för ett förhöjt krav på avvikelse från upphovsmannens skyddade ställning.39 

Marianne Levin anför att man brukar tala om en ”specifikationsgrundsats” och att om det 

föreligger tveksamheter kring vilka upphovsrättsliga befogenheter som övergår till förvärvaren 

ska avtalet regelmässigt tolkas restriktivt. Vidare anger hon att allmänna upphovsrättsliga 

tolkningsprinciper normalt innebär en tolkning till upphovsmannens fördel samt att av sådana 

principer följer att förvärvaren endast får de särskilda befogenheter som är uttryckligen 

angivna.40 Levin anför även att ”specifikationsgrundsatsen” är kritisk eller direkt avvisande till 

diffusa eller generella överlåtelser.41 

Eric M. Runesson anger att ”specifikationsgrundsatsen” påståtts innebära en restriktiv tolkning 

till upphovsmannens förmån av implicita eller tysta överlåtelser och att den har sagts medföra 

”en presumtion mot onödigt breda och omfattande rättighetsförvärv”. Han anför att en sådan 

restriktiv tolkning som förespråkas inte har accepterats i praxis. Vidare uttalar han att 

”specifikationsgrundsatsen” inte tycks säga mer än att ”upphovsmannen inte ska antas ha avstått 

mer av sin rätt än vad som följer av avtalets ändamål och syfte”.42 Det är denna beskrivning av 

specifikationsprincipen som enligt kodifieringsförslaget borde bli lagfäst.43 Denna sista 

definition verkar Nordell kalla för ändamålsprincipen och tycks i Nordells framställning vara 

något annat än specifikationsprincipen.44  

Kerstin Calissendorff har undvikit att namnge principen och anger endast att ”den inom 

upphovsrätten allmänt tillämpade avtalstolkningsprincipen” som stadgar att en upplåtelse som 

gäller en rätt att utnyttja ett verk på ett bestämt sätt ger inte rätt att utnyttja verket på ett annat 

sätt. Vidare anförs det att denna princip möjligtvis har förskjutits i restriktiv riktning till att 

upplåtelsen ska tolkas så att inte mer av upphovsrätten ska anses ha övergått än vad som följer 

av avtalets ändamål. Calissendorff anger, med hänvisning till Roséns framställning i 

Upphovsrättens avtal, att värdet av tolkningsprinciperna ligger i att de ger uttryck för den 

restriktiva tolkningen till förmån för upphovsmannen som bör vara presumtionen vid 

tolkningen av både en tyst eller en uttrycklig upphovsrättsöverlåtelse.45  

Sammanfattningsvis kan specifikationsprincipen eller variationer av den sägas ha inneburit 

följande. Specifikationsprincipen har sagts förespråka att restriktiv tolkning av oklara 

upphovsrättsöverlåtelser ska göras till upphovsmannens förmån. Principen har också ansetts 

                                                 
38 Se Rosén, s. 152 f.  
39 Se Levin, s. 511. 
40 Se Levin, s. 120 f.  
41 Se Levin, s. 514.  
42 Se Runesson, s. 68. 
43 Se SOU 2010:24, s. 41.  
44 Se Nordell, s. 311. 
45 Se Calissendorff, Kerstin, Ny Juridik 2:98 s. 89, på s. 92.  
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utgöra en presumtion mot omfattande överlåtelser. Den har också ansetts förespråka att inte mer 

ska anses ha övergått än vad som framgår av avtalets ändamål och syfte. Utöver dessa 

betydelser finns det också påståenden om att, som det uttrycks i kodifieringsförslaget, den ”kan 

inte sägas innebära något mer än att upphovsmannens förfoganderätt i förekommande fall ska 

anses ha övergått till förvärvaren i den omfattning som uttryckligen följer av avtalet”.46  

Då det råder olika uppfattningar kring principens innebörd kan det vara belysande att redogöra 

för principens eller principernas historia. Eftersom URL bygger på ett gemensamt nordiskt 

utredningarbete och har samma stomme som i andra nordiska länder kan principens historia 

spåras tillbaka även i övriga nordiska länders rättshistoria.47   

I 1902 års danska författar- och konstnärslagstiftningen L. 189 af 19/12 1902 (9 § 2 st 2 p.) 

intogs en bestämmelse som motsvarar 53 § 3 st. i den gällande danska lov om ophavsret.48 I den 

äldre lagen (9 § 2 st 2 p.) angavs följande:  

“Overdragelse af Ret til Eftergørelse paa en bestemt Maade (Trykning, Opførelse 

o.l.) hjemler ikke Erhververen Ret till Offentliggørelse paa anden Maade eller til at 

foranstalte eller tillade Oversættelser eller Bearbejdelser”  

Den äldre bestämmelsen stadgar att överlåtelse av rätt till offentliggörande på ett bestämt sätt 

såsom tryckning, uppförande och dylikt inte ger förvärvaren rätt att offentliggöra verket på 

annat sätt eller att föranstalta eller tillåta översättning, överförande till levande bilder eller 

mekaniska instrument eller liknande bearbetningar.49 Denna regel gällde litterära verk men en 

motsvarande regel fanns även för konstverk fanns i lagens 27 § 3 st.50 Enligt Jørgen Blomqvist 

utgjorde denna bestämmelse en kodifiering av redan gällande rätt och hänvisade till motiven 

bakom lagen som angav att reglerna stämmer överens med gällande rätt.51 Enligt Nordell är 

detta den första gången specifikationsprincipen fick ett materiellt uttryck i nordisk rätt.52 

År 1930 togs motsvarande bestämmelse in i 13 § 3 st. i den norska lov om opphavsrett til 

åndsverk m.v. trots att det i motiven uttalades att specifikationsprincipen inte borde tas med 

eftersom det säger sig självt att en överlåtelse inte kan medföra annan eller större rätt än den 

som har avtalats.53  

Den regel som framgår av den norska respektive den danska upphovsrättslagen från att avtalet 

som ska tolkas faktiskt har angett på vilka sätt verket ska användas. Regeln är därmed endast 

tillämplig om det faktiskt har definierats i avtalet vad omfattningen är. Ett sådant avtal som 

definierat omfattningen torde sällan leda till tolkningsproblem och kritiken som framfördes i 

motiven, om att det säger sig självt, framstår därför som befogad.  

                                                 
46 Se SOU 2010:24 s. 103. 
47 Se Levin, s. 36. 
48 LBK nr 202 af 27/02/2010. 
49 Se SOU 1929:37 s. 44. 
50 Se Nordell, s. 314. 
51 Se Blomqvist, Jørgen, Overdragelse af ophavsrettigheder: Rettighedsoverdragelsen og dens fortolkning, Jurist- 

og Økonomforbundets Forlag, 1987, s. 148.  
52 Se Nordell, s. 314.  
53 Se Nordell, s. 315. 
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År 1929 kom ett lagförslag vari det angavs att en dylik tolkningsregel som den som finns i 

danska och norska författarlagarna samt i de mellan Svenska bokförläggarföreningen och 

Svenska författarföreningen överenskomna s.k. Allmänna regler borde tas med i den svenska 

författarlagen, lagen den 30 maj 1919 (nr 381) om rätt till litterära och musikaliska verk.54 

Förslaget gick igenom och 1931 infördes en bestämmelse (17 a § författarlagen) som löd:  

”Varder författarrätt överlåten å förläggare, äger denne ej å överlåtelsen 

grunda rätt att offentligt uppföra, utföra eller föredraga det verk, överlåtelsen 

avser, eller låta det framföras medelst kinematografi eller utsändas genom 

radio eller verkställa översättning eller bearbetning därav eller på mekaniskt 

instrument eller därtill hörande inrättning överföra verket.”55  

Den innebar att då författarrätt (upphovsrätt till litterärt verk) överlåts till en förläggare ska 

regelmässigt endast rätten till mångfaldigande övergå medan författaren behåller övriga 

befogenheter.56  

År 1956 tillsattes auktorrättskommittén för att utarbeta ett lagförslag på upphovsrättens område. 

Tolkningsregeln i 17 a § författarlagen berördes av kommittén som ansåg att den inte behövde 

tas med i den nya lagen eftersom det bör vara klart, även utan särskilt stadgande, att man ska 

tolka avtal där förläggare överlåter författarrätt på ett sådant inskränkande sätt som framgår av 

bestämmelsen. Påståendet om att det är klart utan särskilt stadgande tycks baseras på hur 

överlåtelser av förlagsrätt skedde i praktiken och vad de innebar, d.v.s. handelsbruket, med 

tanke på att motiven anger att förlagsrättsöverlåtelse i allmänhet endast innebär utgivningsrätt. 

Det uttalas i utredningen att ”[ö]verlåtelse av förlagsrätt innebär i allmänhet att förläggaren 

skall äga ensamrätt att utgiva verket” och att det i och för sig inte finns något hinder att 

”överlåtelsen är av så omfattande innehåll att förvärvaren erhåller såväl förlagsrätt som rätt att 

i annan form utnyttja verket” men att även om avtalet enligt ordalydelsen är så vittgående kan 

det av omständigheterna i övrigt framgå att förvärvet enbart avser förlagsrätt.57 Kommittén 

torde med andra ord mena att ett förlagsavtals omfattning ska presumeras vara av den 

omfattningen som framgår av handelsbruk men att presumtionen kan åsidosättas genom avtal, 

både uttryckligen eller tyst då åsidosättandet med hänsyn till omständigheterna får anses vara 

avtalat.  

Auktorrättskommitten ansåg även att sådan bestämmelse som finns i 9 § i den danska lov om 

ophavsret och i 13 § i den norska lov om opphavsrett til åndsverk m.v., ”av innebörd, att en 

överlåtelse, som gäller rätt att utnyttja verket på ett bestämt sätt, icke giver förvärvaren rätt att 

utnyttja det på annat sätt” inte behövdes tas med i den svenska lagstiftningen eftersom det 

förhållandet bör vara klart även utan särskilt stadgande därom.58 Även här gör sig den 

uppfattningen gällande att ett avtal där det uttryckligen framgår vilken omfattning överlåtelsen 

har inte ger upphov till någon tolkningsproblematik. 

  

                                                 
54 Se SOU 1929:37 s. 44 f.  
55 Se SOU 1929:37 s. 6. 
56 Se SOU 1929:37 s. 45. 
57 Se SOU 1956:25 s. 309 f.  
58 Se SOU 1956:25 s. 277. 
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4 Kritiska utgångspunkter angående tolkning av 

upphovsrättsliga överlåtelseavtal 

Även om det finns en allmän uppfattning om att en specifikationsprincip finns och ett antal 

betydelser har tillskrivits den finns det kritik som har förts mot principens existens och dess 

påstådda innebörd. Synpunkterna nedan kan sammanfattningsvis sägas innebära en kritik mot 

tolkning av upphovsrättsliga avtal med utgångspunkt i upphovsrätten (såsom 

specifikationsprincipen) istället för i den allmänna avtalsrätten.  

Runesson anför att den av honom kallade specifikationsgrundsatsen har ”tveksam evidens i 

svensk rätt”.59 Det är svårt att se om Runesson menar att det inte finns tillräckligt med stöd för 

att den gäller eller att det är tveksamt vad grundsatsen ska anses ha för innebörd.  

Han anför vidare att grundsatsen inte tycks säga annat än att ”upphovsmannen inte ska antas ha 

avstått mer av sin rätt än vad som följer av avtalets ändamål och syfte” och att den har sagts 

innebära en presumtion mot onödigt breda och omfattande rättighetsförvärv. Utöver detta anges 

det i hans framställning att grundsatsen bl.a. har antagits innebära ”en restriktiv tolkning till 

upphovsmannens fördel av implicita eller tysta rättighetsförvärv” men att denna innebörd inte 

har godtagits i praxis. Till stöd för detta åberopar han NJA 2004 s. 363 med hänvisning om att 

det däri anges att ett avtal om fotografering är ”underkastad sedvanlig avtalstolkning”. I 

domskälen anger HD att fotograferingsavtalen i det aktuella fallet skulle bli underkastade 

sedvanlig tolkning eftersom det vid tidpunkten för dessas ingående inte fanns några 

lagbestämmelser som reglerade frågan i målet. Det verkar som att Runesson menar att det i 

rättspraxis inte har godtagits att det finns någon specifik regel för upphovsrättsliga 

överlåtelseavtal (fotograferingsavtal i det aktuella rättsfallet) utan att HD istället förespråkar en 

tillämpning av allmänna avtalstolkningsregler. 

Mot detta rättsfall ställer Runesson NJA 2010 s. 559 med angivelse om att det i detta fall 

emellertid uttalas att vid tolkning av avtal om ”upplåtelse av rättigheter till ett verk” måste 

särskild hänsyn tas till bl.a. avtalsobjektets natur såsom graden av ideellrättslig prägel samt 

avtalets syfte och praktiska funktion. Hänsynstagande till graden av ideellrättslig prägel torde 

vara säreget för upphovsrättsliga avtal.  Det verkar som att Runesson påstår att hänsynstagande 

av ovan anförda omständigheter inte utgör “sedvanlig avtalstolkning” mot bakgrund av att han 

sätter det som en kontrast till vad som anfördes i NJA 2004 s. 363.  

Det är värt att notera att denna kritik har förts inom ramen för en bok om licensavtal för patent 

och företagshemligheter. Kritiken som beskrivits ovan har dock endast varit riktad mot 

specifikationsprincipen som sådan och det finns därför goda skäl att använda denna kritik som 

en kontrapunkt för den fortsatta analysen. 

Christina Ramberg har kommenterat Runessons framställning och anför följande: 

 

”Runessons bok utvisar att det fungerar utmärkt att behandla licensavtalet inom 

ramen för den allmänna avtalsrätten. Det är intressant eftersom analyser av 

                                                 
59 Angående den följande diskussionen, se Runesson, s. 68 ff. 
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licensavtal ofta har haft immaterialrätten som utgångspunkt. Som exempel kan 

ges tolkning av licensavtal. Ibland hävdas att tolkning ska ske mot bakgrund av 

en immaterialrättslig specifikationsgrundsats som i korthet innebär att man ska 

tolka avtalet till förmån för innehavaren av immaterialrätten. Runesson är kritisk 

till specifikationsgrundsatsen (kap. 2.2.2). Jag instämmer i hans kritik; det finns 

ingen anledning att tolka licensavtal med andra metoder än alla andra avtal.” 60  

 

Ramberg verkar också vara av den meningen att specifikationsprincipen inte ingår i ”sedvanlig 

avtalstolkning” eller den ”allmänna avtalsrätten”. Eftersom hon framför att det inte finns någon 

anledning att tolka licensavtal med andra metoder än alla andra avtal, ger detta uttryck för en 

uppfattning om att det finns en metod för ”allmän avtalstolkning” eller allmänna 

avtalstolkningsprinciper som inte omfattar specifikationsprincipen. Även denna kritik kommer 

att vara en kontrapunkt för analysen.  

Det finns motsatta meningar som anser det vara självklart att det finns en specifikationsprincip 

inom svensk rätt. Rosén uttrycker att det faktum ”[a]tt en ’specificeringsprincip’ förekommer 

också i svensk upphovsrätt torde stå utom tvekan och har också fått genomslag i domstolarna”.61 

Även i lagförarbeten har denna uppfattning framförts. I förslaget till kodifiering av 

specifikationsprincipen angavs det att ”[n]är det nu kan konstateras att en slags 

specialitetsgrundsats gäller inom svensk rätt, även utan stadgande, bör frågan ställas om det 

finns anledning att införa en bestämmelse i upphovsrättslagen som motsvarar den”.62  

Levin anför att rättsordningens normala system för överlåtelser och avtal, samt allmänna 

avtalsrättsliga regler inte är utvecklade för eller passar in i det immaterialrättsliga systemet.63 

Levin tycks därför förespråka att tolkningsregler som är särskilda för upphovsrättsliga 

överlåtelseavtal ska användas vid tolkningen av denna avtalstyp.  

                                                 
60 Se Ramberg, Christina, SvJT 2015 s. 125, på s. 128. 
61 Se Rosén, s. 154.  
62 Se SOU 2010:24, s. 103. 
63 Se Levin, s. 510 f.  
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5 Allmän avtalstolkning och tolkningsläran 

5.1 Kapitlets syfte 

För att kunna undersöka i vilken utsträckning tolkningen av upphovsrättsliga överlåtelseavtal 

skiljer sig från tolkningen av andra avtal, måste det undersökas hur tolkningen av andra avtal 

sker. Ramberg menar att immaterialrättsliga licensavtal lika bra kan tolkas ”inom ramen för den 

allmänna avtalsrätten”, vilket framgår av kapitel 4. Syftet med detta kapitel är därför 

att redogöra för regler kring avtalstolkningen i allmänhet, det vill säga allmän avtalstolkning 

eller ”sedvanlig avtalstolkning” som det uttrycks i NJA 2004 s. 363. Dessa allmänna 

avtalstolkningsprinciper jämförs sedermera med den särskilda tolkningen av upphovsrättsliga 

överlåtelseavtal. 

5.2 Allmän avtalsrätt kontra speciell avtalsrätt 

Inom doktrin brukar man skilja mellan allmän avtalsrätt och speciell avtalsrätt. Speciell 

avtalsrätt, som ibland även kallas för kontraktsrätt, består av de regler som är särpräglade för 

en viss avtalstyp. Allmän avtalsrätt utgörs av regler som är gemensamma för de flesta eller alla 

avtalstyper och tar sikte på vissa allmänna gemensamma problem.64 Allmän avtalstolkning 

torde därför ta sikte på tolkningsmetoder, tolkningsprinciper och tolkningsregler som kan 

tillämpas oberoende av avtalstyp.  

5.3 Avtalsbundenhet och avtalstolkning  

Avtalsrättens grund vilar på principen om pacta sunt servanda vilket innebär att avtal ska 

hållas.  Den är inte lagfäst men utgör likväl en väl förankrad del av rättsordningen.65 Lag 

(1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (AvtL) som 

reglerar avtal i allmänhet utgår från att avtalet är uppbyggt på ett anbud och en accept som utgör 

utfästelser.66 En part som har gjort en utfästelse och ingått ett avtal är underkastad rättsliga 

sanktioner om den inte agerar i enlighet med utfästelsen. Avtalet skapar därmed rättsverkningar 

som domstolen har att fastställa och döma i enlighet härmed. För att kunna fastställa vad avtalets 

rättsverkningar eller avtalsinnehållet är krävs det tolkning av avtalet.67 

5.4 Tolkning kontra utfyllning 

Inom den i doktrin behandlade tolkningsläran brukar det skiljas mellan tolkning och utfyllning. 

HD tycks ha godtagit denna teoretiska uppdelning av tolkningsverksamheten (d.v.s. 

verksamheten som syftar till att fastställa vilka rättsverkningar som ska gälla mellan parterna 

utifrån avtalsrelationen). Detta framgår exempelvis i NJA 2010 s. 559 där HD anger att en 

omfattning av en förfoganderätt får fastställas genom ”tolkning respektive utfyllning” om 

avtalet är oklart eller tyst avseende omfattningen. 

                                                 
64 Se t.ex. Ramberg & Ramberg, s. 21 f; Hager, Richard, Hellner, Jan & Persson, Annina H., Speciell avtalsrätt II, 

Kontraktsrätt: 1 häftet, Särskilda avtal, 6 uppl., Norstedts Juridik, 2015, s. 22. 
65 Se Lehrberg, s. 15 ff. 
66 Se Adlercreutz & Gorton, s. 14. 
67 Se Adlercreutz & Gorton, s. 14; Lehrberg, s. 15 ff. 
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Skillnaden bygger på insikten om att det inte går att förutse samtliga händelser som kan inträffa 

kring ett avtalsförhållande och därmed kan det hända att vissa situationer inte är uttryckligen 

reglerade eller berörda i ett avtal så som det har kommit till uttryck.68 Dessa i avtalet oreglerade 

situationer kommer därmed behöva fyllas med dispositiva rättsregler och det är detta som avses 

med utfyllning. Det rena tolkningsförfarandet grundas däremot på material som är specifikt för 

den aktuella avtalssituationen såsom avtalets lydelse och andra tolkningsdata och innebär 

fastställelse av avtalets innehåll som sådant. Med andra ord innebär det fastställande av vad det 

som parterna har skrivit eller sagt betyder.69 

Det framförs även kritiska synpunkter mot att göra en sådan åtskillnad eftersom tolkning och 

utfyllning ofta överlappar varandra. Ramberg och Ramberg anför att det i praktiken inte tjänar 

något syfte att stanna till när man anser sig ha fastställt ”det egentliga avtalsinnehållet” för att 

därefter fortsätta med utfyllning utan att man istället borde rikta uppmärksamheten åt 

avtalshelheten och samspelet mellan olika tolkningsdata såsom uttrycket, parternas förståelse, 

dispositiv rätt etc.70 I denna uppsats används begreppet tolkning för att beskriva den totala 

tolkningsverksamheten. 

5.5 Regler kring tolkning 

Det saknas i princip uttryckliga lagregler för hur tolkning av avtal ska ske, vilket har lett till att 

rättspraxis har fått utveckla tillvägagångssätt för att fastställa rättsverkningar av avtalet när 

parter är oense kring vad ett avtal mellan dem stadgar.71 Ofta kan dessa förfaringssätt tyckas 

vara starkt beroende på omständigheterna i det enskilda fallet, men det finns många sätt eller 

lösningar på tolkningsproblem som återkommer och som leder till att vissa mönster och 

generaliteter kan urskiljas. I doktrin och rättspraxis fastställs förekomsten av mönster och 

systematiserar dem, d.v.s. kristalliserar fram tolkningsprinciper, tolkningsmetoder och 

tolkningsregler. På så sätt uppnås enhetlighet, regelmässighet och därmed rättssäkerhet vilket 

torde vara syftet med tolkningsläran.72 Dessa metoder, principer och regler är dock inte lika 

fasta som regler uppbyggda på bestämda rekvisit.73  

Det finns därför de som anser att tolkningsläran inte är ett materiellt rättsområde med materiella 

rättsregler. Joel Samuelsson anför, med stöd i äldre litteratur, att ”avtalstolkningen är en konst, 

som inte kan fångas i regler”. Tolkningen är enligt honom ”en praktisk färdighet, och i denna 

mening en konst”.74 Eftersom avtalstolkaren får välja sina metoder efter sammanhanget och 

tolkningsmetoderna, tolkningsprinciperna eller tolkningsreglerna därmed inte är hierarkiskt 

ordnade utan tar i första hand sikte på omständigheterna i det enskilda fallet utgör tolkningsläran 

enligt Samuelsson inte ett regelsystem utan snarare en ”pluralitet av tillvägagångssätt”.75 Att 

tolkningsläran utgör en pluralitet av tillvägagångssätt kommer att framgå av följande 

framställning, i avsnitt 5.7 och 5.8 som visar att tolkningsregler, tolkningsprinciper och 

                                                 
68 Se Lehrberg, s. 20; Ramberg & Ramberg, s. 147 f. Jfr Adlercreutz & Gorton, s. 17.  
69 Se Adlercreutz & Gorton, s. 17; Lehrberg, s. 20 ff. 
70 Se Ramberg & Ramberg, s. 147 f. 
71 Se Adlercreutz & Gorton, s. 14; Lehrberg, s. 35. 
72 Se Adlercreutz & Gorton, s. 14. Jfr Lehrberg, s. 46. 
73 Se Adlercreutz & Gorton, s. 14.  
74 Se Samuelsson, s. 54 ff. 
75 Se Samuelsson, s. 28 f.  
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tolkningsmetoder snarare utgör ”verktyg” som kan eller får användas efter relativt fritt skön då 

det är ganska oklart under vilka omständigheter de ska användas. Av denna anledning anser 

Samuelsson att avtalstolkning eller tolkningsläran i detta avseende inte är ett materiellt 

rättsområde utan snarare en metodlära.76 Samuelsson kritiserar föreställningen att det finns 

avtalstolkningsregler som kan hittas:  

”Litar man här till regler skjuter man blott frågan framför sig, för varje ny 

regel måste ju också tolkas – och det ytterst med avseende på det konkreta 

fall som är uppe till bedömning. Frågan blir alltså, när ytterligare en regel 

har postulerats, hur denna nya regel skall förstås relativt relationen mellan 

den tidigare regeln och det fall som denna skall tillämpas på. Och hur skulle 

vi, genom att fråga så, kunna komma svaret på den ursprungliga frågan 

närmare? Vi har i realiteten inte närmat oss svaret, utan avlägsnat oss från 

det.”77 

Det illustreras i Samuelssons framställning med en figur av vilken det framgår att en regel (regel 

1) som är tillämplig på ett konkret fall behöver tolkas för att veta hur den ska tillämpas i det 

konkreta fallet. Med andra ord behöver regel 1 en egen tolkningsregel (regel 2). För att veta 

hur regel 2 ska tillämpas på regel 1 i ett visst konkret fall behövs i sin tur ytterligare en 

tolkningsregel (regel 3) och så vidare. 

Bert Lehrberg kritiserar Samuelssons radikala åtskillnad mellan avtalstolkning och ”annan 

juridik” vilken enligt Lehrberg inte underbyggs på ett övertygande sätt. Lehrberg framhåller att 

liknande svårigheter att uppställa allmängiltiga regler (som Samuelsson framhäver som 

betydligt större än i vanliga fall) syns inom många andra rättsområden.78 Detta torde vara en 

befogad kritik och kan illustreras med följande exempel.  

Oklarhetsregeln är en vedertagen tolkningsregel inom tolkningsläran som innebär att 

tolkningen ska ske ”till nackdel för den part som haft skuld till en oklarhet eller haft bäst 

möjlighet att avvärja oklarheten”.79 Denna kan illustrera regel 1. Ett exempel på ett konkret fall 

där denna regel kan tillämpas är att parter är oense kring en avtalstext i ett köpeavtal med 

lydelsen ”varan ska levereras klockan åtta på måndag” vilket är en tvetydig text som kan 

innebära antingen att leverans kan ske vid kl. 8:00 eller kl. 20:00 på måndag. För att tillämpa 

oklarhetsregeln på detta konkreta fall måste oklarhetsregeln tolkas. För det första måste det 

tolkas om avtalstexten i fråga utgör sådan ”oklarhet” som avses enligt oklarhetsregeln. För detta 

krävs en andra regel, regel 2, som säger exempelvis att oklarhet innebär att en viss lydelse ska 

kunna tolkas på flera olika sätt och att det ska vara ungefär lika rimligt med båda 

tolkningsalternativen. Detta ger upphov till ytterligare följdfråga, nämligen vad som avses med 

att det ska vara ungefär lika rimligt att tolka texten på olika sätt. Ett svar på denna fråga, regel 

3, kan vara att en normalt förnuftig person ska ha lika många eller lika få invändningar mot 

ettdera tolkningsalternativet.   

                                                 
76 Se Samuelsson, s. 32 och 193.  
77 Se Samuelsson, s. 156.  
78 Se Lehrberg, s. 45 f.  
79 Se Lehrberg, s. 216. 
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Liknande problem finns dock även inom övriga materiella rättsområden, såsom köprätt. 

Exempel på ett sådant fall är att en köpare inom kaffebranschen har fått kaffebönor levererade 

till sig tar en vecka på sig innan den tar ett stickprov och kollar om kaffebönorna har rätt kvalitet. 

Av 31 § 1 st. KöpL (regel 1) framgår det att ”[n]är varan har avlämnats skall köparen så snart 

omständigheterna medger det undersöka den i enlighet med god affärssed”. En följdfråga blir 

vad som avses med god affärssed. Det kanske besvaras med ”branschsedvana” (regel 2). 

Följdfrågan till det kan vara ”Vilken branschsedvana gäller inom kaffebranschen?” och 

följdfrågan till det kanske blir ”Vad ska avses med kaffebranschen i detta konkreta fall?”. 

Samma förskjutning av frågan torde därmed göra sig gällande även för ”annan juridik”. 

Det kan visserligen hävdas att det är betydligt svårare att veta när avtalstolkningsregler ska 

tillämpas. Som kommer att framgå nedan kan inte oklarhetsregeln tillämpas när som det 

föreligger ett oklart avtalsvillkor, utan snarare som en sista utväg när det inte går att med andra 

metoder fastställa ett avtals innebörd. Oklarhetsregeln blir i detta avseende ett verktyg som i 

större utsträckning tillämpas skönsmässigt än t.ex. 31 § KöpL. 31 § 1 st. KöpL tillämpas när 

rekvisiten att en vara har avlämnats till köparen föreligger medan rekvisiten för oklarhetsregeln 

är tämligen oöverskådliga då det beror på hur mycket ledning övriga tolkningsregler eller 

tolkningsmetoder gav. Eftersom avtalstolkning är starkt in casu-präglat kan det hävdas att det 

är missvisande att kalla det för ett materiellt rättsområde och regelsystem.80 Rättsregler av 

tämligen hög abstraktionsnivå kan dock ingå i rättsordningen. 

Frågan om vad som utgör en rättsregel är på intet sätt ny eller särskild för avtalstolkningens 

område. Strömholm framhåller att det i moderna rättsteoretiska debatten har diskuterats frågan 

om rättssystemet bara består av ”regler” eller ”normer” eller om det finns anledning att även 

uppställa en kategori andra direktiv som skulle kunna kallas för ”principer” eller ”riktlinjer” då 

de kännetecknas av ett mer allmänt och oprecist innehåll eller har en mindre entydig ”normativ 

prägel”. Som exempel anges på en lagstiftningsteknik med en sådan riktlinje är 36 § AvtL. Den 

bygger inte på särskilt bestämda rekvisit som många andra rättsregler utan tar mer sikte på 

rättstillämparens argumentation på så sätt att den stadgar att ett oskäligt avtalsvillkor får jämkas 

eller lämnas utan avseende.81 Detta innebär dock inte att domstolen får låta bli att tillämpa 

regeln hur som helst, utan snarare att domstolen bör utnyttja den möjlighet som 36 § AvtL ger 

såvida inte det finns skäl av viss styrka mot detta och det är i denna mening den är relativt 

skönsmässig.82  Andra avtalstolkningsregler än 36 § AvtL torde fungera på likande sätt vilket 

kommer att framgå av följande framställning där många identifierade regler tycks vara ämnade 

att användas om inte skäl mot detta finns.  

Uppdelningen mellan regler eller normer och principer eller riktlinjer torde främst ha en 

praktisk systematiseringsfunktion av rättsteoretisk karaktär.83 Utgår man från att principer och 

riktlinjer ingår i rättssystemet och därmed att ett rättsområde kan innehålla regler av olika 

abstraktionsnivåer och tämligen abstrakta principer och det ändå bevisligen finns mönster och 

generella regler kring avtalstolkning som utkristalliserats ur rättspraxis och genom doktrin torde 

                                                 
80 Jfr Adlercreutz & Gorton, s. 9 f. 
81 Se Strömholm, s. 243 ff.  
82 Se Strömholm, s. 250.  
83 Se Strömholm, s. 243.  



22 

 

det snarare vara missvisande att hävda att tolkningsläran inte utgör ett materiellt rättsområde. 

Tolkningsläran strävar efter att systematisera och försöka att så långt det går hitta vilka 

omständigheter som talar för att viss metod, princip eller regel ska tillämpas precis som doktrin 

och rättspraxis på andra områden har kristalliserar fram regler genom juridisk metod. Det ligger 

i avtalstolkningens natur att det finns större svårigheter än vid andra rättsområden att hitta vilka 

omständigheter som ska aktualisera en viss princip. Konsekvensen av avtalstolkningens in 

casu-natur är att det blir en svårare uppgift för rättsvetenskapen att fastställa regler för 

avtalstolkning än för andra rättsområden. Med tanke på att avtalstolkning starkt beror på 

omständigheterna i det enskilda fallet torde det inte vara lämpligt att ställa upp lika fasta regler 

på avtalstolkningens område som för övriga rättsområden.84 

5.6 Tolkningsargument och tolkningsalternativ 

Tolkningsverksamheten går ut på att bestämma vilket tolkningsalternativ av flera möjliga som 

ska gälla mellan parterna. Tolkningsverksamheten torde kunna sägas utgöra en 

helhetsbedömning av eller en avvägning mellan olika tolkningsargument. Ett 

tolkningsargument har den formen att en viss omständighet påstås utgöra ett skäl för eller emot 

att ett visst tolkningsalternativ ska ha företräde.85 

Ett exempel på det sagda är att det anges i en annons att ”härmed säljs en bil av modell X”, 

varpå en person tackar ja till bilen och säger att pris kan bestämmas när denne hämtar bilden. 

Ett köpeavtal har således slutits. När personen ska hämta bilen upptäcker den att det är en 

leksaksbil av samma modell som en verklig personbil. Köparen skulle förmodligen hävda att 

avtal har slutits om en riktig personbil, tolkningsalternativ 1, medan säljaren nog skulle hävda 

att avtalet ska tolkas som att den avsåg leksaksbilen, tolkningsalternativ 2. Ett 

tolkningsargument för tolkningsalternativ 1 skulle kunna vara att en språklig tydning av 

ordalydelsen utifrån allmänt språkbruk talar för att det rör sig om en försäljning av en riktig 

personbil som kan köras. Det kan också framställas tolkningsargument för tolkningsalternativ 

2 såsom att annonsen fanns i en tidning om diverse miniatyrfordon och därmed att en befogad 

uppfattning är att annonsen rör sig om en leksaksbil. Ett sådant tolkningsargument följer av en 

tolkning av den faktiska kontexten.  

5.7 Den gemensamma partsavsikten 

I rättspraxis tenderar utgångspunkten för den allmänna avtalstolkningen vara att fastställa den 

gemensamma partsavsikten. Lehrberg kallar utrönandet av partsavsikterna för partsorienterad 

tolkning vilket är en subjektiv tolkningsmetod då den tar sikte på den faktiska gemensamma 

partsavsikten.86 I NJA 2014 s. 960 angav HD att ”[l]iksom vid avtalstolkning i allmänhet gäller 

[…] vad parterna gemensamt har kommit överens om” och att vad parterna har diskuterat vid 

avtalets ingående och dylikt utgör sådana omständigheter som kan ge uttryck för den 

gemensamma partsavsikten. I målet kunde det inte fastställas någon gemensam partsavsikt och 

tolkningen skulle därför istället bygga på objektiva grunder enligt domstolen. I NJA 2016 s. 

689 fastställde HD samma metod genom att ange att ”[a]vtalstolkning syftar i första hand till 

                                                 
84 Jfr Lehrberg, s. 46.  
85 Se Adestam, Johan, Den dokumentvillkorade garantin, Karnov, Stockholm, 2014, s. 53. 
86 Se Lehrberg, s. 49 ff.  
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att försöka utröna vad parterna gemensamt har avsett med avtalet”. En gemensam partsavsikt 

som är i strid med avtalets ordalydelse är det som gäller mellan parterna om det går att fastställa 

någon gemensam partsavsikt. Fastställande av den gemensamma partsavsikten innebär därför 

att man har nått ett färdigt tolkningsresultat men det är inte sällan svårt att bevisa en gemensam 

partsavsikt. Det är särskilt svårt om den gemensamma partsavsikten står i strid med 

ordalydelsen eftersom ordalydelsen presumeras vara ett uttryck för den gemensamma 

partsavsikten.87 

När det inte kan fastställas någon gemensam partsavsikt eller om det kan fastställas att någon 

gemensam partsavsikt inte finns ska tolkningen bygga på objektiva grunder. HD anför i NJA 

2015 s. 741 att ”[n]är individuella förhållanden inte kan fastställas eller ge ledning får 

tolkningen eller preciseringen av avtalsvillkor bygga på objektiva grunder”. HD anför vidare 

att utgångspunkten för tolkningen på objektiva grunder är avtalets ordalydelse och att när denna 

inte ger något besked eller ger mångtydiga lösningar måste ledning sökas i andra faktorer eller 

tolkningsdata såsom avtalets systematik, villkorets syfte, avtalsföremålets natur och ibland 

parternas ställning. Man ska enligt domstolen också generellt sett utgå från att avtalsvillkoret 

ska fylla en förnuftig funktion och rimlig reglering av parternas intressen. Parternas syfte med 

avtalet, partsbruk, handelsbruk, sedvänja och handlande efter avtalstidpunkten kan också vara 

till ledning både för utrönandet av den gemensamma partsavsikten och för tolkning på objektiva 

grunder.88  

Sammanfattningsvis tenderar domstolen att först försöka fastställa om det finns någon 

gemensam partsavsikt och utröna vad denna är. Detta görs genom beaktande av olika 

tolkningsdata varav den främsta är viljeförklaringen. Utöver detta är avtalsobjektet och 

parternas ställning andra omständigheter som beaktas. När detta inte ger någon tillfredsställande 

resultat, d.v.s. om gemensam partsavsikt inte kan fastställas eller om det kan fastställas att 

gemensam partsavsikt inte existerar kan olika tolkningsdata användas för att tolka fram det 

parterna får anses ha avtalat. Detta innebär i realiteten att man tillskriver parterna ett visst 

avtalsinnehåll. Samma omständigheter som används för att avgöra vad parterna får anses ha 

avtalat, d.v.s. för tolkningen på objektiva grunder, används som framgår ovan även för att 

utröna den gemensamma partsavsikten.  

 

5.8 Tolkning på objektiva grunder 

5.8.1 Språklig tolkning 

Ordalydelsen används som nämnts ovan främst för att utröna den gemensamma partsviljan.89 

Då det ofta inte är möjligt att fastställa någon gemensam partsavsikt får man istället analysera 

parternas viljeförklaringar (ordalydelsen) som sådana. Det är i det här stadiet som man 

fastställer vad parterna får anses ha avtalat eller annorlunda uttryckt det objektiva 

avtalsinnehållet.90  

                                                 
87 Se Lehrberg, s. 50 ff; Adlercreutz & Gorton, s. 57 f. 
88 Se Lehrberg, s. 58 ff, 126 ff, 139 ff och 163 ff och däri behandlad rättspraxis.  
89 Se Ramberg, s. 148.  
90 Jfr Lehrberg, s. 94 och NJA 2016 s 689 och Ramberg & Ramberg, s. 148 ff. 
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Utgångspunkten för tolkningen på objektiva grunder är som regel att viljeförklaringarna, d.v.s. 

det ord eller uttryck eller liknande som kan ge grund för olika tolkningar, ska tolkas såsom de 

med fog kan förstås av mottagaren.91 Denna utgångspunkt eller inställning är en följd av den 

s.k. förklaringsprincipen.92 Detta innebär dock att det är mer korrekt att uttrycka det som att en 

tolkning på objektiva grunder är relativt objektiv. Det går inte att ha en helt objektiv tolkning 

eftersom det inte finns någon objektiv referenspunkt, som inte har med parterna att göra, som 

man skulle kunna tolka ett avtal mot.93  

 

Ofta tilläggs ett ord eller uttryck den betydelse det har enligt allmänt eller vedertaget 

språkbruk.94 NJA 1989 s. 356, rörde en tvist angående ett försäkringsvillkor och tolkningen av 

begreppet ”dyrk”. Försäkringstagaren hävdade att begreppet dyrk skulle omfatta användningen 

av en nyckel som någon obehörigen hade i sin besittning. HD anförde att dyrk enligt allmänt 

språkbruk normalt innebär ett verktyg som kan användas för att forcera olika lås och att 

uttrycket inte kan sägas omfatta även kopia av originalnycklar. Att ett ord eller uttryck tilläggs 

den betydelse det har enligt allmänt språkbruk torde vara i linje med förklaringsprincipen då en 

befogad förväntning torde vara att ett ord har den betydelse det brukar ha i allmänhet.  

 

Det kan dock finnas skäl att tillmäta ett ord eller uttryck en betydelse enligt speciellt språkbruk 

såsom ett språkbruk som används i en viss bransch som parterna tillhör och skriver avtal inom.95 

Ett exempel på detta är NJA 1921 s. 511 där det språkbruk som användes i mjölkbranschen var 

avgörande för hur ett anbud innehållande begreppet ”torrmjölk” skulle tolkas. Även att ett ord 

tolkas i enlighet med ett speciellt språkbruk torde vara i linje med förklaringsprincipen då vad 

som gör en viss förväntning befogad torde bero på bland annat vilka parterna är och hur 

situationen kring avtalet ser ut.  

 

5.8.2 Systematisk tolkning 

En systematisk tolkning eller en tolkning av den språkliga kontexten är också en metod som 

används för att tolka avtalet på objektiva grunder. I NJA 1992 s. 403 uttalar HD att ett avtal 

anses vara en sammanhängande enhet och att man därför ofta kan hämta ledning i andra 

avtalsbestämmelser vid tolkningen av en viss avtalsbestämmelse.96 En systematisk tolkning 

innebär att man väljer det alternativ av flera tolkningsalternativ som är bäst förenlig eller 

harmonierar med avtalet i övrigt.97 

 

                                                 
91 Se Lehrberg, s. 105 ff; Adlercreutz & Gorton, s. 39 ff; Ramberg & Ramberg, s. 150. 
92 Se Adlercreutz & Gorton, s. 41; Ramberg & Ramberg, s. 150. 
93 Jfr Aldercreutz & Gorton, s. 41 f.  
94 Se Lehrberg, s. 112.  
95 Se Lehrberg, s. 116 ff; Ramberg & Ramberg, s. 155 f.  
96 Se Lehrberg, s. 121 f; Ramberg & Ramberg, s. 160 
97 Se Lehrberg, s. 122; Ramberg & Ramberg, s. 160. 
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5.8.3 Faktisk kontexttolkning 

Omständigheter kring avtalets tillkomst brukar som anförts ovan också beaktas vid 

avtalstolkning, d.v.s. det brukar göras en tolkning av den faktiska kontexten. Det har inom 

doktrin identifierats flera omständigheter som kan ha betydelse för tolkningen. En av 

omständigheterna är avtalsvillkorets eller avtalets syfte.98 Ett rättsfall som väl illustrerar en 

syftestolkning är NJA 1992 s. 439 där en stor varuhuskedja (varuhuset) som säljer bl.a. skor 

och kläder slöt avtal med en skobutikskedja (skobutiken) om att varuhuset inte skulle använda 

begreppet ”City” i vissa sammanhang, såsom vid marknadsföring av skor eller kläder. Avtalets 

slöts efter att varuhuset hade gjort sådan marknadsföring och skobutiken hade därefter hade 

velat diskutera frågan om varumärkesintrång. Efter att avtalet slöts marknadsförde varuhuset 

skor i samband med användning av begreppet ”City” och sade sedan upp avtalet. Det fanns 

ingen avtalsbestämmelse om avtalets giltighetstid. HD ansåg att skobutiken fick anses ha 

förbundit sig att inte påtala eventuellt varumärkesintrång från varuhuskedjans sida i tiden före 

avtalets ingående. Domstolen anförde angående frågan om varuhuset fick säga upp avtalet vid 

den tidpunkt den gjorde det att en normal tolkning är att avtalet är avsett att reglera förhållandet 

mellan parterna så länge varuhusets användning av det enligt avtalet förbjudna begreppet skulle 

kunna föranleda tvist. Avtalet kunde enligt domstolen därmed inte anses ha ingåtts att gälla 

endast tills vidare och därför hade varuhuset inte heller haft rätt att säga upp avtalet på det sätt 

som skett.  

         

Andra omständigheter kring eller före avtalets tillkomst som kan belysa vilken riktning 

tolkningen ska ta är olika typer av praxis. En av dessa praxis-typer är partsbruk, d.v.s. tidigare 

avtalsförbindelser mellan samma parter, som kan utgöra avtalsinnehåll vid luckor eller 

oklarheter i avtalet. I exempelvis NJA 1948 s 620 anslöt sig HD till hovrättens dom där det 

angavs att parten som krävde en viss ersättning för sågningsarbete måste ha insett att motparten 

utgått från samma ersättningsberäkning som hade tillämpats under en tidigare sågningssäsong 

mellan parterna. Inget uttryckligt avtalat angående ersättningen. Domstolen ansåg motpartens 

befogade tro medföra ersättning enligt avtalspraxis. Annorlunda uttryckt kan man välja en 

tolkning som bäst överensstämmer med vad som tidigare har gällt mellan parterna.99 Det kan 

naturligtvis finnas omständigheter som pekar mot att parterna vill avvika från sitt partsbruk men 

om det inte finns anledning att anta att sådan avsikt finns så kan partsbruket vara avgörande för 

tolkningsverksamheten. 

 

Handelsbruk eller annan sedvänja är en annan typ av praxis som kan ha betydelse för 

tolkningsverksamheten.100 Handelsbruk kan ha en utfyllande funktion eller så kan avtalets 

ordalydelse tolkas i ljuset av handelsbruk så som det skedde i rättsfallet ovan, NJA 1921 s 511, 

där begreppet ”torrmjölk” tolkades i enlighet med den handelsbrukliga definitionen eller 

användningen av begreppet.  

 

                                                 
98 Se Lehrberg, s. 140 ff; Adlercreutz & Gorton, s. 66 f; Ramberg & Ramberg, s. 156 ff.  
99 Se Adlercreutz & Gorton, s. 74; Lehrberg, s. 153.  
100 Se Adlercreutz & Gorton, s. 73 f; Lehrberg, s. 155 ff.  
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5.8.4 Omständigheter efter avtalets tillkomst 

Omständigheter efter avtalets tillkomst kan påverka det rättsliga förhållandet mellan parterna 

på så sätt att deras avtalstillämpning eller liknande kan indikera vad deras gemensamma 

partsavsikt har varit. 101 Genom avtalstillämpning kan en part också efterge vissa saker som 

avtalats. Det torde vara närmast att beteckna som ett nytt avtal som är slutet genom konkludent 

handlande. 102 Sådan eftergift är dock förenad med höga krav för att vara gällande. 103   

 

5.8.5 Rättslig kontexttolkning 

Det anses ofta att rättsreglers främsta användning vid tolkningsverksamheten är vid 

utfyllningen.104 Utöver detta kan dock rättsregler utnyttjas även inom den rena avtalstolkningen 

för att avgöra om en viss omständighet kan anses avtalad.  

Det finns en uppfattning inom doktrin om att det föreligger ett tydlighetskrav för att genom 

avtal kunna avvika från dispositiv rätt eller ändamålet med den dispositiva rätten.105 Ett 

tydlighetskrav torde vara ett mått på hur mycket som krävs för att något ska anses vara avtalat 

eller annorlunda uttryckt ett mått på hur tydligt det ska framgå av ett avtals ordalydelse eller 

hänförliga omständigheter att något har avtalats. Påståendet om att det finns ett tydlighetskrav 

vid avvikelse från dispositiv rätt eller dess ändamål insinuerar att det inte finns ett 

tydlighetskrav då en viss avtalad omständighet inte innebär avvikelse från dispositiv rätt eller 

dess ändamål. Med andra ord tycks påståendet vara att när det inte finns någon dispositiv rätt 

på området så ska det framgå att något är avtalat medan när det finns dispositiv rätt på området 

så ska det framgå tydligt att en avvikelse från detta är avtalat. Det torde dock alltid finnas ett 

krav på ett visst mått av tydlighet även då något ”bara” ska framgå vara avtalat. Poängen i 

påståendet som framförs i doktrin torde därför vara att det föreligger ett förhöjt krav på tydlighet 

då en potentiellt avtalad omständighet avviker från dispositiv rätt eller denna rätts ändamål. 

Frågan är om detta påstående har stöd i rättspraxis. 

Lehrberg har hänvisat till NJA 1971 s. 216 som stöd för tydlighetskravets existens. I målet hade 

en skadeståndsberättigad skadats på ett fartyg. Personen hade i ett brev begärt att det 

skadeståndsskyldiga rederiets försäkringsbolag skulle åta sig att svara för fullt skadestånd. 

Försäkringsbolaget svarade i brev att det erkände skadeståndsskyldighet för vad den 

skadeståndsberättigade lagligen, enligt sjörättsbestämmelserna, har skälig rätt till. Den 

skadeståndsberättigade, som ville kräva återstoden av sitt skadestånd efter den tidsfrist som 

framgick av sjörättsbestämmelserna, gjorde gällande att försäkringbolaget genom brevet hade 

påtagit sig ett från rederiets skadeståndsskyldighet fristående betalningsansvar som därmed 

skulle regleras av allmänna preskriptionsregler istället för den kortare preskriptionsfristen som 

framgick av sjörättsbestämmelserna. HD ansåg att det inte framgick av brevets ordalydelse eller 

av andra omständigheter, såsom branschpraxis eller avtalstillämpning, att försäkringsbolaget 

hade påtagit sig ett från rederiets skadeståndsskyldighet fristående betalningsansvar som 

                                                 
101 Jfr Adlercreutz & Gorton, s. 89.  
102 Jfr Adlercreutz & Gorton, s. 102.  
103 Se Lehrberg, s. 165; Adlercreutz & Gorton, s. 101.  
104 Se Ramberg & Ramberg, s. 153 f och avsnitt 5.4 ovan.  
105 Se Adlercreutz & Gorton, s. 36 ff; Lehrberg, s. 191 ff. Jfr Ramberg & Ramberg, s. 154. 
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berättigade en kortare preskriptionsfrist. Utgångspunkten var med andra ord det 

tolkningsalternativ som innebar en tillämpning av dispositiv rätt, sjörättspreskriptionsfristen. 

Frågan var sedan om brevets ordalydelse eller andra omständigheter kunde medföra ett avsteg 

från denna frist. HD fann att sådant avsteg inte framgick från dessa omständigheter. Det framgår 

inte av HD:s domskäl vad som mer exakt som skulle krävas för att frångå utgångspunkten att 

den dispositiva rätten reglerar förhållandet mellan parterna. Det angavs enbart att brevets 

ordalydelse och andra omständigheter inte visade att annat än dispositiva rätten hade avtalats. 

Det framgår därför inte heller på vilket sätt det skulle finnas ett förhöjt tydlighetskrav till 

skillnad från ett fall där det inte ställs upp något särskilt tydlighetskrav. Det är möjligt att HD 

inte fick möjlighet att diskutera ett tydlighetskrav eftersom de åberopade omständigheterna i 

målet inte ens uppfyllde det krav som skulle ha uppställts om den avtalade omständigheten inte 

hade inneburit avvikelse från dispositiv rätt. HD har, om så är fallet, inte behövt gå in på frågan 

kravet på tydlighet. I vilket fall som helst ger fallet inte särskilt klart stöd för påståendet om att 

det vid avvikelse från dispositiv rätt ställs ett förhöjt tydlighetskrav. 

I NJA 2004 s. 363 däremot fanns det en lagbestämmelse med den s.k. beställarregeln som 

stadgade att beställaren av ett foto har rätten till fotot om inte annat uttryckligen hade avtalats. 

HD anförde att avvikelse från beställarregeln, d.v.s. dispositiv rätt, kräver att det ska ha 

”kommit till tydligt uttryck” och att motparten tagit del av denna avvikelse samt uttryckligen 

godta dem. Den som påstår att sådan avvikelse har gjorts har bevisbördan enligt HD. Här 

uppställdes uppenbarligen ett tydlighetskrav då det krävdes att avvikelsen skulle framgå 

uttryckligen vilket innebär att avvikelse genom en underförstådd överenskommelse inte hade 

räckt som giltig avvikelse. Det förhöjda tydlighetskravet framgick dock direkt av 

lagbestämmelsen och inte av någon generell princip som HD tillämpade.  

I NJA 1989 s. 269 tycks HD ha indikerat att det uppställs ett högre krav på klarhet än för de fall 

en potentiellt avtalad omständighet inte avviker från dispositiv rätt. NJA 1989 s. 269 rörde ett 

avtalsvillkor angående generellt borgensåtagande som var oklart angående frågan om en bank 

hade rätt att friskriva två av fem borgensmän. HD angav här att villkoret skulle tolkas restriktivt 

eftersom allmänna borgensrättsliga principer (dispositiv rätt) stadgade att en borgenär inte utan 

särskilt förbehåll får friskriva någon solidariskt ansvarig borgensman om inte de övriga 

borgensmännen godkänner åtgärden. En restriktiv tolkning av en avtalad omständighet torde 

innebära att det finns en mer begränsad möjlighet än vanligt att avtala fram omständigheten. 

Av denna anledning verkar oklarhetsregeln ha tillämpats. Denna regel stadgar att tolkningens 

ska ske till nackdel för den part som har haft bäst möjlighet att avvärja oklarheten. 106   Eftersom 

det omtvistade villkoret hade angetts i ett av banken använt formulär tolkades villkoret till 

bankens nackdel. 

Samma princip om tydlighetskrav har sagts gälla vid avvikelse av den dispositiva rättens 

ändamål.107 NJA 1986 s. 503 ger uttryck för denna princip. Målet handlar om ett 

lokalhyreskontrakt som innehöll ett omtvistat villkor vilket angav att ”oförutsedda kostnader” 

under vissa förutsättningar skulle läggas på hyran. Frågan var om en lagstadgad hyreshusavgift 

kunde omfattas av oförutsedda kostnader. Hyresgästen hävdade att villkoret stred mot den 

                                                 
106 Se Lehrberg, s. 216. 
107 Se Lehrberg, s. 195 f. 



28 

 

tvingande regleringen i jordabalken (1970:994) som stadgade att hyran som regel ska vara till 

beloppet bestämt och undantagsvis obestämt men ändå beräkningsbar; hyran kunde framgå av 

en ”annan beräkningsgrund”. HD ansåg att ”oförutsedda kostnader” var en sådan 

beräkningsgrund. Däremot kvarstod frågan om hyreshusavgiften kunde omfattas av 

oförutsedda kostnader. HD stadgade att huvudtankarna bakom hyresbeloppsregleringen, som i 

vart fall krävde att hyran skulle vara beräkningsbar, motiverar en viss återhållsamhet, vid 

bestämmandet av räckvidden för villkoret om ”oförutsedda kostnader”. Med andra ord 

förespråkades ett restriktivt förhållningssätt mot bakgrund av den dispositiva rättens ändamål. 

Utgångspunkten blev därför att hyreshusavgiften inte omfattades av ”oförutsedda kostnader” 

och eftersom det inte fanns något som talade emot detta ansågs inte denna avgift omfattas av 

villkoret.  

Det finns mot bakgrund av det anförda visst stöd i rättspraxis för att det finns ett förhöjt 

tydlighetskrav vid avvikelser från dispositiv rätt eller dess ändamål under förutsättning att 

domstolen i NJA 1971 s 216 inte diskuterade tydlighetskravet men tillämpade det ändå. Nedan 

följer en illustration eller figur av slutsatsen som kan dras kring rättslig kontexttolkning. X utgör 

i figuren en potentiellt avtalad omständighet eller ett tolkningsalternativ. Figuren visar 

sambandet mellan tydlighetskravet och den restriktiva tolkningen; ju högre tydlighetskrav som 

ställs för att tolka avtalet i enlighet med tolkningsalternativ X desto större restriktivitet 

föreligger mot att tolka avtalet i enlighet med X.  Figuren illustrerar inte något verkligt mått på 

tydlighetskravet utan ämnar visa olika avtalssituationer och tydlighetskravet som ställs vid 

dessa i förhållande till varandra. Här visas det relativa tydlighetskravet så som det framgår av 

rättspraxis och doktrin. Ju mer ifylld en spalt är desto högre tydlighetskrav ställs för att 

omständigheten X ska anses vara avtalad. De två spalterna längst till höger visar det förhöjda 

tydlighetskrav som ställs när X avviker från dispositiv rätt eller dess ändamål. Tydlighetskravet 

är förhöjt i förhållande till en situation där X varken avviker från dispositiv rätt eller dess 

ändamål (spalten längst till vänster).  

 

 

Figur 1 

5.8.6 Rättsliga prioritetsregler 

Det har utvecklats regler för avtalstolkning i allmänhet som utgör prioritetsregler då de anger 

kriterier som är direkt tillämpliga för att skilja mellan olika tolkningsalternativ. De torde därför 

användas när man efter beaktande av samtliga omständigheter kommer fram till att alla 
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tolkningsalternativ är lika rimliga.108 De främsta prioritetsreglerna som brukar tillämpas är 

oklarhetsregeln och minimumregeln.  

 

Minimumregeln innebär att en förpliktande viljeförklaring ska tolkas till förmån för den som 

avgett förklaringen.109 Oftast utgör dispositiv rätt referenspunkt för vad som utgör den minst 

betungande förpliktelsen.110 Minimiregeln ger därmed uttryck för principen att en part som vill 

ålägga en motpart en tyngre förpliktelse än dispositiv rätt ska göra det på ett tydligt sätt (för att 

minimumregeln inte ska tillämpas till partens nackdel).  

 

Oklarhetsregeln innebär att tolkningen sker ”till nackdel för den part som haft skuld till en 

oklarhet eller haft bäst möjlighet att avvärja oklarheten”.111 Regeln framgår bl.a. av det ovan 

behandlade rättsfallet NJA 1989 s. 269 där HD anförde att då det omstridda avtalsvillkoret hade 

upptagits i ett formulär från banken borde formuleringen inte gå ut över borgensmännen samt 

att det inte framgick av utredningen att banken hade klargjort att villkoret innehöll en 

friskrivningsrätt för de som tecknat det generella borgensåtagandet ansågs villkoret inte omfatta 

sådan friskrivningsrätt.    

  

                                                 
108 Se Lehrberg s. 213. 
109 Se Lehrberg, s. 236. 
110 Se Ramberg & Ramberg, s. 154.  
111 Se Lehrberg, s. 216. 
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6 Specifikationsprincipen och tolkning av 

upphovsrättsliga överlåtelseavtal i rättspraxis 

6.1 Syftet med kapitlet 

Frågan som är föremål för denna uppsats är i vilken utsträckning tolkningen av upphovsrättsliga 

överlåtelseavtal skiljer sig från tolkningen av andra avtalstyper. Ovan har det konstaterats att 

det i doktrin och rättspraxis påstås finnas en tolkningsprincip, ofta kallad 

specifikationsprincipen, som används särskilt vid upphovsrättsliga överlåtelseavtal. Den har 

dock en omtvistad innebörd och det råder inkonsekvent terminologi kring den. Det finns även 

meningar inom rättsvetenskapen enligt vilka det inte finns eller behövs några tolkningsprinciper 

som är särskilda för upphovsrättsliga avtal. Denna avtalstyp kan enligt dessa meningar lika bra 

tolkas med hjälp av allmänna avtalsrättsliga principer. 

För att kunna besvara frågeställningen måste det därför undersökas om det verkligen finns 

tolkningsprinciper specifika för upphovsrättsliga överlåtelseavtal. Annorlunda uttryckt 

undersöks det om specifikationsprincipen finns och vad den innebär. Detta görs genom att 

undersöka om det finns något mönster i rättspraxis där samma tolkningsprincip appliceras på 

upphovsrättsliga överlåtelseavtal och om denna tolkningsprincip är säregen för 

upphovsrättsliga överlåtelseavtal.  

6.2 Rättspraxis  

6.2.1 NJA 2004 s. 363 

Runesson anger att specifikationsgrundsatsen bl.a. har ”antagits innebära en restriktiv tolkning 

till upphovsmannens fördel av implicita eller tysta rättighetsförvärv” men att detta inte har 

godtagits i praxis och anger NJA 2004 s. 363 som exempel eftersom HD uttalade att ”avtal om 

fotografering skulle vara ”underkastad sedvanlig avtalstolkning”.112  

Nordell anför att ”specialitetsgrundsatsen” och ”specialitetsprincipen” inte har diskuterats så 

mycket i prejudicerande rättspraxis.113 Han redogör för NJA 2004 s. 363 men det tydliggörs 

inte vilka slutsatser angående specifikationsprincipen man kan dra av detta rättsfall.114  

Frågan är därmed om NJA 2004 s. 363 ger uttryck för eller emot en specifikationsprincip 

innebärande en restriktiv tolkning till förmån för upphovsmannen vid oklara avtal alternativt 

om den talar för en specifikationsprincip av annan innebörd.  

NJA 2004 s 363 rörde frågan om omfattningen av överlåtelsen av fotografier till en beställare 

som skulle använda fotografierna i sitt utbildningsmaterial. Beställaren hävdade att avtalet 

innebar att överlåtelsen var fullständig, varvid beställaren skulle bl.a. ha rätt att använda 

fotografierna i nya upplagor av utbildningsmaterialet och rätt att bevara fotografierna digitalt. 

Fotografen hävdade att avtalet, vilket fotografen hade diskuterat med både en handläggare hos 

beställaren och handläggarens chef, innefattade en begränsad (partiell) överlåtelse innebärande 

                                                 
112 Se Runesson, s. 68. 
113 Se Nordell, s. 317. 
114 Se Nordell, s. 320.  
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endast en rätt att använda fotografierna i de första upplagorna av utbildningsmaterialet. Det 

hade totalt ingåtts tre avtal. Vid tidpunkten för det första avtalet hade det förelegat en 

lagbestämmelse innehållande den s.k. beställarregeln i lagen (1960:730) om rätt till fotografisk 

bild. Denna regel innebar att beställaren skulle få rätten till ett beställt fotografi om inte annat 

uttryckligen avtalats. Den utgjorde således en presumtion eller en dispositiv regel om att en 

överlåtelse av rättigheterna till ett fotografi skulle vara obegränsad. Det kan sägas vara 

motsatsen till en specifikationsprincip innebärande en presumtion om en begränsad 

rättighetsöverlåtelse. När de två sista avtalen ingicks var dock beställarregeln upphävd.  

HD uttalade att för att beställarregeln ska anses ha avtalats bort eller snarare att en begränsning 

i överlåtelsen ska ha avtalats ska det ha kommit till tydligt uttryck. Beställaren skulle också 

enligt domstolen ha tagit del av uttrycket om begränsning samt uttryckligen godtagit det vid 

avtalets ingående. Vidare uttalade HD att det åligger den som gör begränsningarna gällande att 

visa att sådana uttryckligen avtalats. I målet ansågs fotografen inte ha uttryckt begränsningarna 

tillräckligt tydligt och beställaren hade inte tagit del av begränsningarna och därmed inte heller 

uttryckligen godtagit dem. Det första avtalet ansågs i enlighet med detta inte ha inneburit någon 

begränsad rätt. Domstolen anförde att de två sista avtalen skulle vara underkastade ”sedvanlig 

avtalstolkning” eftersom beställarregeln inte gällde när dessa avtal slöts. Parterna ansågs ha 

förutsatt att samma villkor skulle gälla för de två sista avtalen som för det första avtalet och 

därför spelade inte upphävningen av beställarregeln någon roll för tolkningen av de andra två 

avtalen. Av denna anledning tillskrevs de sista avtalen samma tolkningsresultat som det första, 

nämligen att de inte skulle medföra någon begränsad rätt. Beställaren hade därmed rätt att 

förfoga över fotografierna på sätt som skett genom att använda dem i nya upplagor och lagra 

dem digitalt. 

Utfallet för tolkningen av de två sista avtalen, som var underkastade sedvanlig tolkning, var 

således att överlåtelsen hade en tämligen obegränsad omfattning till upphovsmannens nackdel. 

Av detta kan man dra den förhastade slutsatsen att det av sedvanlig tolkning av ett 

upphovsrättsligt överlåtelseavtal följer en omfattande överlåtelse till upphovsmannens nackdel, 

vilket utgör motsatsen till en specifikationsprincip innebärande restriktiv tolkning till 

upphovsmannens fördel. Runesson tycks dra denna slutsats.  

Det första avtalet i målet avgjordes genom tillämpning av dispositiv rätt. Enligt beställarregeln 

presumerades en tämligen obegränsad överlåtelse av fotografiet och avtalet uppnådde inte 

kravet på tydlighet för att åsidosätta denna presumtion. De två sista avtalen var dock inte 

föremål för beställarregeln utan var istället underkastade sedvanlig tolkning. Det ska noteras 

här att domstolen måste ha gjort en skarp åtskillnad mellan ren tolkning och utfyllning eftersom 

den ansåg att de sista avtalen skulle bedömas genom sedvanlig tolkning istället för genom 

tillämpning av dispositiv rätt. Inom ramen för ”rena” avtalstolkningen utrönas den 

gemensamma partsavsikten och om denna inte går att fastställa, görs tolkningen på objektiva 

grunder. Anledningen till utfallet i målet berodde på att den gemensamma partsavsikten för de 

två sista avtalen fastställdes till att vara en avsikt om att ha samma villkor för de två sista avtalen 

som för det första avtalet. Det första avtalets tolkningsresultat berodde i sin tur på utfyllning av 

dispositiv rätt som medförde en obegränsad rätt. Någon restriktiv tolkning till upphovsmannens 



32 

 

fördel, specifikationsprincipen, tillämpades därmed inte eftersom man kunde fastställa 

avtalsinnehållet redan genom fastställande av den gemensamma partsavsikten vid avtalsslutet.  

NJA 2004 s. 363 rörde en sådan situation där specifikationsgrundsatsen hade kunnat tillämpas 

eller beaktas men det gjordes inte av domstolen eftersom det helt enkelt inte var behövligt. Av 

det sagda torde det därför vara olämpligt att dra slutsatsen att specifikationsprincipen inte har 

godtagits i rättspraxis, med hänsyn till att ett fastställande av gemensam partsavsikt i princip 

innebär att man nått ett tolkningsresultat. Det torde emellertid vara klart att rättsfallet inte heller 

ger något stöd för att det finns en specifikationsprincip innebärande en restriktiv tolkning till 

förmån för upphovsmannen. 

6.2.2 Svea hovrätts dom 2002-12-10 nr T 820–02 (Internetpubliceringsfallet) 

Runesson anger även Svea hovrätts dom 2002-12-10 nr T 820–02 (Internetpubliceringsfallet) 

som stöd för påståendet om att en specifikationsprincip, innebärande en restriktiv tolkning av 

implicita eller tysta rättighetsförvärv till upphovsmannens fördel, inte har godtagits i praxis.115 

Rosén anför att hovrätten i målet direkt refererar till upphovsrättens ”specificeringsprincip” och 

tycks hänvisa till den som ett stöd för att specifikationsprincipen gäller.116   

Rättsfallet handlar om några frilansskribenter som hade överlåtit sina verk till ett 

tidningsföretag som publicerades först på traditionellt sätt i tidningen i pappersform och som 

sedermera publicerades på internet. Skribenterna hävdade att avtalet inte medgav 

tidningsföretaget rätt att publicera verken på internet.  

Vid tolkning av avtalet anförde hovrätten att specifikationsprincipen anses gälla inom 

upphovsrätten och innebär att ”de delar av upphovsrätten som inte enligt vad som framgår av 

avtalet har överlåtits eller upplåtits anses stanna kvar hos upphovsmannen”. Domstolen anförde 

att avtalen inte angav vilka typer av förfoganden som tidningsföretaget har rätt till. Eftersom 

det visade sig att internetpublicering inte ens hade varit aktuellt vid avtalets ingående fastslog 

domstolen att sådan rättsöverlåtelse inte heller hade avsetts när avtalen ingicks. Domstolen 

tillade dock att rätt till internetpublicering kan följa av avtalstillämpning, såsom att skribenterna 

hade förhållit sig passiva efter att tidningsföretaget påpekat att den skulle publicera verken på 

internet. Hovrätten anförde däremot att höga krav ställs för sådan ändring ska anses ha skett. 

Tidningsföretaget ansågs inte ha tillfrågat upphovsmännen på tillräckligt tydligt sätt för att 

sådan eftergift skulle anses ha skett genom passivitet.  

Hovrätten anförde att specifikationsprincipen var tillämplig och att den innebär att ”de delar av 

upphovsrätten som inte enligt vad som framgår av avtalet har överlåtits eller upplåtits anses 

stanna kvar hos upphovsmannen”. Frågan är vad som avses med ”vad som framgår av avtalet”. 

Om ordalagen bara avser vad som framgår av avtalet, både implicit och uttryckligen, skulle en 

sådan princip inte säga mer än vad som framgår av principen om avtalsbundenhet.  

Om domstolens beskrivning istället avser vad som framgår uttryckligen skulle man kunna 

argumentera för att publiceringen inte ens får ske i pappersform eftersom det inte angavs alls 

vilka befogenheter som överlåtits till tidningsföretaget. Parterna var dock ense under målet att 

                                                 
115 Se Runesson, s. 68. 
116 Se Rosén, s. 152. 
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publiceringen i pappersform var tillåtet och hade avsetts vid avtalsslutet. Det var enbart 

internetpubliceringen som var omtvistad. Domstolen angav innan sin beskrivning av 

specifikationsprincipen att upphovsrättsliga överlåtelseavtal bör uttryckligen ange vad som 

överlåts även om avtalet kan vara såväl uttrycklig som tyst. Detta talar för att domstolen menar 

att utgångspunkten för tolkningen är att de omtvistade omständigheter som inte uttryckligen 

framgår av avtalet inte heller anses vara överlåtna. Eftersom internetpublicering inte 

uttryckligen framgår av avtalet verkar domstolen ha presumerat rätten att publicera på internet 

därmed stanna kvar hos upphovsmännen, skribenterna.  

Domstolen tillämpade således en princip om att utgångspunkten för tolkningen skulle vara att 

den omtvistade befogenheten enbart ska anses ha överlåtits om den uttryckligen framgår av 

avtalet. En sådan princip är dock inte säregen för upphovsrättsliga överlåtelseavtal eftersom en 

sådan metod redan framgår av en språklig tolkning. Resultatet av en rent språklig tolkning är 

att endast det som uttryckligen framgår av avtalet och så som det med fog kan förstås av 

mottagaren gäller. Den språkliga tolkningsmetoden är en vedertagen metod inom den allmänna 

avtalstolkningen och används som en av flera metoder inom ramen för en och samma 

tolkningsverksamhet. Användningen av denna metod ger därmed också enbart en utgångspunkt 

då den kan ersättas av starkare tolkningsargument. Eftersom att principen som domstolen har 

tillämpat i fallet i egentlig mening utgör samma sak som en sedvanlig eller allmän 

avtalstolkning kan principen inte sägas vara säregen för tolkning av upphovsrättsliga 

överlåtelseavtal.  

Runesson anger som nämnt detta mål som stöd för att en princip om restriktiv tolkning till 

upphovsmannens fördel inte skulle ha godtagits i rättspraxis. Frågan är om så är fallet. Utgången 

i målet var visserligen det tolkningsalternativ som var till upphovsmannens fördel. Det är dock 

inte detsamma som att en restriktiv tolkning till upphovsmannens fördel har tillämpats då en 

sådan restriktiv tolkning innebär att avtalstolkaren är mindre benägen att acceptera de 

tolkningsargument som förs till upphovsmannens nackdel. Det är med andra ord mer begränsad 

(restriktiv) möjlighet att tolka avtalet till upphovsmannens nackdel.  

Anledningen till att utgångspunkten var det tolkningsalternativ som var till upphovsmannens 

fördel var dock att domstolen tillämpade en specifikationsprincip av innebörden att de delar 

som inte angavs uttryckligen inte heller skulle, som utgångspunkt, anses vara avtalat. Parterna 

var ense såtillvida att verken fick publiceras i tryckt pappersform. Den befogenhet som var 

omtvistad var internetpubliceringen och utgör därmed den del som ”inte enligt vad som framgår 

av avtalet” överlåtits. Utgångspunkten ansågs därför vara att avtalet ska tolkas i enlighet med 

det som är ostridigt vilket var att verken endast hade överlåtits för användning i pappersform. 

Denna utgångspunkt är självklar eftersom det är det omtvistade rättsfaktumet som måste bevisas 

och inte det som är ostridigt. Det framgår därför inte på vilket sätt en sådan presumtion skiljer 

sig från annan avtalstolkning där det också presumeras att åtminstone det som är ostridigt gäller 

mellan parterna.  

6.2.3 Svea hovrätts dom 2007-05-02 nr T 9659–05 (En svensk tiger) 

Ett annat rättsfall där domstolen använde en snarlik definition för att beskriva 

specifikationsprincipen är Svea hovrätts dom 2007-05-02 nr T 9659–05 (En svensk tiger). 
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Nordell anför också att målet ger uttryck för specifikationsprincipen.117 Även Levin har 

hänvisat till detta mål vid diskussion om specifikationsprincipen men utvecklar inte dess 

betydelse för principen.118 

Målet handlade om upphovsmannen till bilden ”En svensk tiger” som innehöll både en tecknad 

figur av en tiger samt orden ”En svensk tiger”. Denna hade upphovsmannen skapat på uppdrag 

av statens informationsstyrelse (SIS) mot betalning och användes under den s.k. 

vaksamhetskampanjen under andra världskriget. Efter upphovsmannens död övergick 

upphovsrätten till dennes barn som överlät de ekonomiska rättigheterna till ett museum. 

Försvarsmakten lät varumärkesregistrera ”EN SVENSK TIGER” efter detta. Museet väckte 

talan och yrkade att domstolen skulle häva varumärkesregistreringen då den kränkte 

upphovsrättigheterna. Försvarsmakten gjorde gällande att då upphovsmannen överlät rätten till 

verket till staten överlät han rätten att nyttja verket för militär propaganda och därför skulle 

Försvarsmakten ha rätt till varumärkesregistreringen. Hovrätten anförde att för att 

Försvarsmakten ska anses ha haft rätt att varumärkesregistrera orden måste upphovsmannens 

upphovsrättsliga överlåtelse varit av sådan omfattning och varaktighet att registreringen av 

varumärket inte medför kränkning av upphovsrätten. 

Domstolen redogjorde för vad som skulle beaktas vid tolkningen och stadgade att 

specifikationsprincipen var tillämplig. I detta fall stadgades det likt domskälen i 

Internetpubliceringsfallet att utgångspunkten för tolkningen är att ”de delar av upphovsrätten 

som inte har överlåtits eller upplåtits enligt vad som framgår av avtalet, anses ha stannat kvar 

hos upphovsmannen”. Utöver detta skulle oklara upphovsrättsliga överlåtelser enligt domstolen 

tolkas restriktivt och till upphovsmannens fördel. Hovrätten poängterade även att det vid 

tolkningen av rättighetsöverlåtelsens innehåll och omfattning inte ska bortses från allmänna 

avtalsrättsliga principer och att avtalets typ och syfte är ytterst avgörande.  

Hovrätten började med att fastställa att då inget skriftligt avtal fanns och således ingen 

bevisning avseende den avsedda varaktigheten skulle utgångspunkten vara att överlåtelsen var 

begränsad till vaksamhetskampanjen. Sedan fortsatte hovrätten att undersöka om 

omständigheterna kring avtalet, såsom ersättningens storlek, talade för eller emot att 

överlåtelsen skulle vara begränsad till verksamhetskampanjen. Detta utgör en tolkning av den 

faktiska kontexten. Domstolen kom fram till att det inte var visat att överlåtelsen omfattat annan 

användning än den som skedde under vaksamhetskampanjen och fastställde därför att 

registreringen skulle hävas.  

Den omtvistade befogenheten var användningen av verket i annat än vaksamhetskampanjen. 

Eftersom det inte fanns någon viljeförklaring som angav omfattningen av överlåtelsen blev 

utgångspunkten för tolkningen att verket endast hade överlåtits för användning i 

vaksamhetskampanjen. Detta torde utgöra domstolens tillämpning av den specifikationsprincip 

den har uppställt. De delar som inte ”enligt vad som framgår av avtalet” var överlåtna var 

användningen av verket i annat än vaksamhetskampanjen. Användningen av verket i annat än 

vaksamhetskampanjen utgör den omtvistade befogenheten. Precis på samma sätt som anförts 

                                                 
117 Se Nordell, s. 323 f.   
118 Se Levin, s. 514. 
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ovan om Internetpubliceringsfallet är denna princip inte unik för tolkningen av just 

upphovsrättsliga överlåtelseavtal eftersom utgångspunkten för tolkningen alltid är det som 

åtminstone är ostridigt. Däremot kommer det faktum att tolkningsproblem vid 

upphovsrättsöverlåtelser alltid kommer röra sig om vilka befogenheter som har överlåtits leda 

till att utgångspunkten alltid blir till upphovsmannens fördel. När parterna är ense om att det 

föreligger en upphovsrättslig överlåtelse men tolkningsproblem finns avseende dess omfattning 

kommer avtalet åtminstone ha en viss grad av överlåtelse som parterna är ense om. En tolkning 

till upphovsmannens fördel kommer att vara denna grad av överlåtelse. Utgångspunkten för 

tolkningen kommer därmed alltid vara det tolkningsalternativ som är till upphovsmannens 

fördel. 

Det som möjligtvis gör tolkningen i målet mer unikt för just upphovsrättsliga överlåtelseavtal 

är att denna utgångspunkt eller presumtion är betydligt svårare att åsidosätta än vid sådana 

rättsfakta som inte innebär en upphovsrättslig befogenhet. Domstolen anförde nämligen att 

oklara upphovsrättsliga överlåtelser ska tolkas restriktivt och till upphovsmannens fördel. Med 

andra ord kan tolkningen skilja sig mot andra avtalstyper genom att det finns ett högre 

tydlighetskrav för att presumtionen ska åsidosättas. Figur 2 nedan visar samma förhållande eller 

värden som figur 1 men berör andra avtalssituationer. I spalten längst till höger är 

omständigheten X en upphovsrättslig befogenhet, såsom att upphovsrätten till bilden och orden 

”En svensk tiger” hade överlåtits för militär propaganda i allmänhet. Eftersom domstolen 

anförde att oklara upphovsrättsliga överlåtelser ska tolkas restriktivt innebär detta att det i 

förhållande till vad som hade gällt vid en icke-restriktiv tolkning ställs ett högre tydlighetskrav 

för att överlåtelsen ska anses ha blivit avtalad. Spalten längst till vänster illustrerar ett sådant 

fall där en icke-restriktiv tolkning sker för en potentiellt avtalad omständighet. 

 

Figur 2 

Frågan är dock om ett förhöjt tydlighetskrav verkligen är säreget för upphovsrättsliga 

överlåtelseavtal. Som anförts ovan finns det visst stöd i rättspraxis och doktrin för att en 

tolkning mot bakgrund av den dispositiva rättens ändamål skulle leda till ett förhöjt 

tydlighetskrav för avvikelse från detta ändamål. Den dispositiva rättens ändamål vid 

upphovsrättsliga överlåtelseavtal är att ge ett starkt skydd för upphovsmannens ensamrätt till 

sitt verk. Ett förhöjt tydlighetskrav eller en princip om ett restriktivt förhållningssätt vid 

tolkningen följer därmed redan av den allmänna avtalstolkningen och gäller för samtliga 

potentiellt avtalade omständigheter som avviker från den dispositiva rättens ändamål. Det är 

således inget unikt för upphovsrättens område och upphovsrättsliga överlåtelseavtal.  
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För att det restriktiva förhållningssättet vid upphovsrättsliga överlåtelseavtal ska vara helt 

säreget måste det finnas ett tydlighetskrav som är ännu högre än det förhöjda tydlighetskrav 

som redan verkar finnas vid avvikelse från dispositiv rätts ändamål. I följande figur illustreras 

denna relation genom att spalten i mitten som utgör en potentiellt avtalad upphovsrättslig 

befogenhet är förenad med högre tydlighetskrav i förhållande till det tydlighetskrav som ställs 

för avvikelse från andra dispositiva rättsområdens ändamål. Det finns dock inget i målet som 

säger att den restriktiva tolkningen som görs vid detta upphovsrättsliga överlåtelseavtal är mer 

restriktiv än sådan restriktiv tolkning som sker vid avvikelse från dispositiv rätts ändamål.  

 
Figur 3 

6.2.4 NJA 1964 s. 99 (Gobelängen) 

Levin har åberopat NJA 1964 s. 99 (Gobelängen) och NJA 1967 s. 143 som fall där 

specifikationsgrundsatsen får anses ha kommit till uttryck.  

NJA 1964 s. 99 handlade om en väverska som skulle väva en gobeläng som en kund hade 

beställt. Kunden ville att motivet skulle göras av en viss konstnär. Konstnären och väverskan 

slöt ett uppdragsavtal enligt vilken konstnären skulle göra en skiss och en kartong som skulle 

användas som utgångspunkt till gobelängen. Frågan var om avtalet innefattade att väverskan 

förvärvade äganderätten till kartongen även efter att gobelängen färdigställts. HD uttalade att 

”[d]å en konstnär överlåter rätt att reproducera ett av honom utfört konstverk, innefattas i 

överlåtelsen inte utan vidare de utkast, skisser, förlagor och dylikt, vilka konstnären enligt 

åtagande utför som förstadier till reproduktionsarbetet” och att detta ”är fallet endast i den mån 

det avtalats eller med hänsyn till omständigheterna måste anses vara avsett”. Som exempel på 

en omständighet som medför att det anses vara avsett att förlaga ingår i överlåtelsen angavs 

sedvänja. Det ansågs dock inte i det aktuella fallet finnas någon sådan sedvänja enligt vilken 

förstadier behålls av beställaren. Eftersom väverskan hade haft kartongen i sin besittning utan 

att konstnären eller dennes rättighetsinnehavare gjorde anspråk på den trots att dessa visste om 

att väverskan ansåg sig ha äganderätten till kartongen, ansågs emellertid väverskan ha förvärvat 

äganderätten genom denna passivitet eller detta konkludenta handlande.  

Domstolen uttalade som nämnt att en konstnärs överlåtelse av rätt att reproducera hans 

konstverk inte utan vidare innefattar förstadier till reproduktionsarbetet utan krävs att det 

avtalats eller med hänsyn till omständigheterna måste anses vara avsett. Med ”avtalats” måste 

avses uttryckligen avtalats medan ”med hänsyn till omständigheterna måste anses vara avsett” 

måste avse tolkning på objektiva grunder (där exempelvis sedvänja eller handelsbruk beaktas). 

Om ”med hänsyn till omständigheterna måste anses vara avsett” är något annat än ”avtalats” 

vore det olämpligt av domstolen att tillskriva avtalet en viss betydelse som inte avtalats. Även 

sådant som måste anses vara avsett mellan parterna utgör avtal.  
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Det tolkningsalternativ som är mest till upphovsmannens fördel i målet är att kartongen inte 

ingick i överlåtelsen. Domstolen börjar med att tolka avtalet genom att först utgå från att 

överlåtelsen inte utan vidare omfattar förstadier. Detta utgör en presumtion mot det 

tolkningsalternativ som innebär en mer omfattande överlåtelse. HD anger dock inte att detta 

utgör en tillämpning av specifikationsprincipen utan konstaterar bara att så är fallet.  

Presumtionen som användes i målet torde följa av en rättslig kontexttolkning. Den dispositiva 

rätten på detta område är upphovsrätten vilkets övergripande syfte är att stimulera tillväxten av 

nya verk vilket tillgodoses genom omfattande skydd för upphovsmannen. Uttalandet som HD 

gjorde överensstämmer med detta ändamål och kan därför sägas vara en tolkning mot bakgrund 

av den rättsliga kontexten. För att sedan ta reda på om annat avtalats gick domstolen i målet till 

den faktiska kontexten (sedvänja) och sedan händelser efter avtalsslutet (besittning och 

passivitet). Som framförts ovan torde presumtionen också framgå redan av att utgångspunkten 

för tolkningen är att avtalet åtminstone omfattar det parterna är ense om att det omfattar, vilket 

i detta fall var konstverket men inte kartongen som föregick konstverket. Inte heller i detta 

rättsfall framgår det helt klart att åsidosättandet av presumtionen skulle vara betydligt svårare 

än andra avtal som avviker från den dispositiva rättens ändamål. Att förstadier inte utan vidare 

ingår i överlåtelsen är ett ganska lågt krav. Domstolen kan förstås ha tillämpat ett restriktivt 

förhållningssätt men det anges inte domskälen.  

6.2.5 NJA 1967 s. 143 

Det andra rättsfallet Levin åberopade som fall där ”specifikationsgrundsatsen” får anses ha 

kommit till uttryck är NJA 1967 s. 143. I detta mål hade en tidskrift beställt teckningar av en 

konstnär som skulle tryckas i tidningen. Frågan var om det hade överenskommits att 

originalteckningarna skulle återlämnas tillbaka till konstnären efter utnyttjande till tidningen. 

Hovrätten anförde att det ”måste antagas att avtal av ifrågavarande slag innebär endast 

upplåtelse av reproduktionsrätt såvida icke uttryckligen överenskommits att äganderätt 

överlåtits eller med hänsyn till omständigheterna sådan överlåtelse får anses avsedd”. Detta 

utgör ett uttryck för en presumtion om att överlåtelsen är begränsad till upphovsmannens fördel. 

HD gjorde dock inget motsvarande uttalande utan började med att utröna om det fanns någon 

gemensam partsavsikt kring äganderättsövergång men fastställde att utredningen inte gav stöd 

för att sådan förelåg vid avtalsslutet. HD angav vidare att ”upplysningar som lämnats av hörda 

sakkunniga ger vid handen att avtal med konstnärer om leverans av teckningar för 

reproducering i tidningar och tidskrifter i allmänhet icke anses innefatta överlåtelse av 

äganderätten till originalteckningarna samt att denna uppfattning varit rådande sedan länge”. 

Detta i samband med att det inte kunde utrönas någon gemensam partsavsikt kring 

äganderättsövergång medförde att avtalet ansågs ha haft sådan innebörd att äganderätten inte 

övergått. 

Här tycks det avgörande för HD:s tolkning ha varit branschpraxis. Beaktande av branschpraxis 

görs vid en tolkning mot bakgrund av den faktiska kontexten, vilket är en allmän 

avtalstolkningsmetod. Branschpraxis utgör därmed alltid en utgångspunkt för vad som ska gälla 

mellan parter eftersom avtalsfrihet råder vilket innebär att parter är fria att frångå branschpraxis 

genom avtal. Eftersom ingen gemensam partsavsikt som kunde åsidosätta denna utgångspunkt 
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eller presumtion kunde hittas fanns det inget som talade för att avtalet skulle tolkas så att 

äganderätten hade övergått. HD anförde inget om att det skulle tillämpas någon restriktiv 

tolkning mot bakgrund av upphovsrättens ändamål eller genom tillämpning av 

specifikationsprincipen. Det är således svårt att se att någon specifikationsprincip innebärande 

restriktiv tolkning till upphovsmannens fördel har tillämpats. Det är inget i målet som inte hade 

kunnat lösas genom tillämpning av allmän avtalstolkning.  

6.2.6 AD 2002:87 (Marinens musikkår) 

Nordell anför att principen har kommit till uttryck i AD 2002:87 (Marinens musikkår). Även 

Rosén har hänvisat till detta rättsfall och anfört att AD i domen har kommit att “praktiskt sett 

relatera till specifikationsprincipen”. Det ska noteras att rättsfallet rör närstående rättigheter.  

AD 2002:87 handlar om Marinens musikkårs framträdande som spelades in på videofilm. 

Denna inspelning såldes sedan till allmänheten av arbetsgivaren. Dessförinnan hade 

framträdandena spelats in på CD-skivor och musikerna hade medverkat i radio och TV. Frågan 

var om musikerna kunde anses ha samtyckt till utnyttjande av deras närstående rättigheter till 

videofilmsinspelningar genom deras anställning. AD anförde att det kan finnas anledning att 

mot bakgrund av immaterialrättigheternas natur generellt sett anlägga ett mer restriktivt 

synsätt i frågan. Domstolens stadgade att anställningarna som i första hand tog sikte på 

musikernas medverkande vid offentliga framträdanden och repetitioner inför dessa kan inte 

utan vidare anses innefatta överlåtelse av närstående rättigheter som avser inspelning av 

framträdandena. Vidare anförde domstolen att det var visat att parterna hade haft som 

utgångspunkt att musikerna inte redan genom anställningsavtalen överlåtit rättigheterna 

avseende inspelning av CD-skivor och medverkan i radio och TV utan att dessa rättigheter 

framgått genom andra överenskommelser. Därför ansågs inte rättigheterna till 

videofilmsinspelningarna ha överlåtits genom anställningsavtalen. AD ansåg också att även om 

musikerna tidigare gett sitt samtycke till inspelning av CD-skivor och medverkan i radio och 

TV kunde inte detta även innefatta samtycke till videofilmsinspelningarna då dessa rörde en 

annan typ av utnyttjande av musikernas prestationer.  

AD anförde att anställningsavtalet inte utan vidare innefattade överlåtelse av de närstående 

rättigheterna till försäljning av deras framträdande på videofilminspelning. Detta restriktiva 

synsätt, som domstolen uttryckte det som, motiverades av immaterialrättigheternas natur. 

Domstolen uttryckte därmed explicit att ett restriktivt förhållningssätt applicerades på 

tolkningen och att detta berodde på ”immaterialrättigheternas natur”. Tolkningsprincipen som 

tillämpades i målet överensstämmer med den definition som brukar ges specifikationsprincipen, 

nämligen att den anger att det ska göras en restriktiv tolkning till upphovsmannens fördel. Detta 

kan även framgå av en tolkning mot bakgrund av den dispositiva rättens ändamål. Ändamålet 

med närstående rättigheterna till utövande konstnärer är att skydda deras ideellrättsliga 

intressen. En tolkning mot bakgrund av denna dispositiva rätts ändamål leder till en sådan 

presumtion som tillämpades i målet.  

Specifikationsprincipen tycks helt enkelt utgöra resultatet av en rättslig kontexttolkning vid 

upphovsrättsliga överlåtelseavtal eller avtal om närstående rättigheter där ändamålet med den 

dispositiva rätten är att skydda rättighetsinnehavarens ideellrättsliga intressen. Därför kvarstår 
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frågan vad som gör principen säregen för upphovsrättsliga överlåtelser när den egentligen 

endast utgör en applicering av allmän avtalstolkning på upphovsrättsliga överlåtelseavtal. Det 

framgår inte heller av detta mål att det föreligger ett extra förhöjt tydlighetskrav vid just 

upphovsrättsliga överlåtelseavtal (eller överlåtelser av de till upphovsrätten närstående 

rättigheterna) som alltså skulle vara högre än det tydlighetskrav som ställs på andra avtalade 

avvikelser från dispositiva rättsregler (eller dessas ändamål) inom andra rättsområden.  

6.2.7 Henrik Bengtssons slutsatser från icke-prejudicerande rättspraxis 

Henrik Bengtsson har gjort en genomgång av flera domstolsavgöranden, varav flera är från 

icke-prejudicerande instanser, som behandlade övergång av upphovsrätt i uppdrags- och 

beställningsavtal. 119  Hans artikel har även hänvisats till av Nordell som inte verkar ha någon 

avvikande åsikt.120 Skillnaden mot denna uppsats är att i uppdrags/beställningsavtal är 

upphovsrättsliga överlåtelser inte nödvändigtvis i fokus. Specifikationsprincipen är dock ändå 

tillämplig för sådana fall och några av Bengtssons slutsatser av rättspraxis från de senaste åren 

där frågor om upphovsrättsliga överlåtelser i anställnings- och uppdragsförhållanden har gjorts 

gällande är bl.a. att specifikationsprincipen innebär en ”mycket stark presumtion” för att 

upphovsrättigheterna till ett beställt verk stannar hos uppdragstagaren såvida inte annat avtalats, 

att det ställs ”höga beviskrav” på den som påstår sig ha förvärvat upphovsrätten tillsammans 

med äganderätten till ett upphovsrättsligt skyddat verk och att ”parternas konkludenta 

handlande kan medföra att specifikationsprincipen åsidosätts”. Dessa slutsatser är i linje med 

de slutsatser som har dragits av rättsfallen ovan. Att Bengtsson anför att specifikationsprincipen 

innebär en mycket stark presumtion för att upphovsrätten stannar hos upphovsmannen såvida 

inte annat avtalats ger större legitimitet åt specifikationsprincipens värde som säregen 

tolkningsprincip för upphovsrättsliga överlåtelseavtal än om det bara hade stadgats att den 

innebär en presumtion. Detta eftersom en mycket stark presumtion för upphovsrätterna innebär 

ett extra högt krav för att åsidosätta presumtionen om en tolkning till upphovsmannens fördel. 

Detsamma kan sägas om ”höga beviskrav”. Bengtsson anför även vad som kan göra att 

presumtionen sätts åt sidan, nämligen konkludent handlande. Detta visades i Gobelängen och 

är inte särskilt konstigt eftersom det konludenta handlandet i princip innebär ett nytt avtal med 

gemensam partsavsikt.  

6.2.8 NJA 2010 s. 559 

Slutligen ska något sägas om NJA 2010 s. 559 som Levin anger vara ett rättsfall där 

specifikationsprincipen har särskilt åberopats av HD. Det är värt att notera att det var 

föredraganden som åberopade den i sitt betänkande till HD.  

NJA 2010 s. 559 handlar om en upphovsman som hade tagit fotografier på en musiker under 

1960-talet och överlämnat fotografierna till ett musikförlag. Musikförlaget gav ut ett skivalbum 

med sång och musik av musikern ifråga. På framsidan av skivomslaget fanns ett av de aktuella 

fotografierna. Detta uppmärksammades av upphovsmannen till fotografiet som skickade en 

faktura till musikförlaget varpå musikförlaget invände att bolaget redan på 1960-talet hade 

erlagt betalning för utnyttjandet av fotografiet för all framtid. Musikförlaget accepterade sedan 

                                                 
119 Se Bengtsson, Henrik, Ny Juridik 4:05 s 31, på s. 10.  
120 Se Nordell, s. 325. 
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kravet på betalning och bad om att en ny faktura skulle utställas och att det bl.a. skulle anges 

på denna faktura ”Ersättning för engångspublicering ett för allt”, vilket dagtecknades 5 maj. 

Den 9 maj meddelade upphovsmannens ombud att han inte tidigare uppmärksammat att 

musikförlaget även ville använda bilden för marknadsföring och att betalningen av fakturan 

endast inkluderade publiceringen på skivomslaget. Upphovsmannen stämde musikförlaget för 

upphovsrättsintrång på grund av förlagets användning av skivomslaget för marknadsföring av 

skivan. Efter detta förlikades parterna. Upphovsmannen stämde därefter en butikskedja för att 

denna gett ut en 16-sidig reklamkatalog inför sin film- och CD-realisation.  Reklamkatalogen 

innehöll titlar och ungefär 200 bilder av filmer och CD-album, varav en föreställde framsidan 

av skivomslaget med upphovsmannens fotografi. Frågan i målet var om butikskedjan begått 

upphovsrättsintrång genom att otillåtet framställa exemplar av upphovsmannens fotografi. 

Butikskedjan hade invänt att den, även om bilden på skivomslaget och därmed fotografiet i 

katalogen skulle anses innebära exemplarframställning, hade rätt till exemplarframställningen 

då denna förfoganderätt (upphovsrätt) härrörde från musikförlagets överlåtelseavtal med 

upphovsmannen. Frågan var med andra ord hur stor omfattningen av överlåtelsen av 

upphovsrätten till fotografierna var enligt överenskommelsen mellan musikförlaget och 

upphovsmannen.  

Föredraganden anger att avtalstolkningsprinciper har kommit att utvecklas för vägledning vid 

oklarhet om förfoganderättens omfattning i upphovsrättsavtal, på motsvarande sätt som 

tolkningsprinciper utvecklats inom den allmänna avtalsrätten. Den ena är 

”specialitetsgrundsatsen” enligt vilken inte mer av upphovsrätten ska anses övergå än vad som 

uttryckligen följer av avtalet och den andra är ”specialitetsprincipen” av vilket framgår att 

omfattande och otydliga eller tysta avtal ska tolkas restriktivt eller inskränkande till 

upphovsmannens förmån. Dessa har enligt föredraganden motiverats av upphovsmannens 

ställning som typiskt sett är svagare part. 

Det finns här anledning att ifrågasätta påståendet om att det finns en grundsats som anger att 

inte mer av upphovsrätten ska anses övergå än vad som uttryckligen följer av avtalet. Om inte 

mer än vad som uttryckligen följer av avtalet kan anses övergå utgör detta en regel om att det 

inte går att tolka avtalet genom andra metoder än bokstavstolkning. En sådan regel har varken 

accepterats i övriga redovisade rättsfall eller tillämpats ens i föredragarens egen 

tolkningsverksamhet av avtalet i målet. Det föredraganden missar är att förtydliga att det rör sig 

om ett förespråkande av att inte mer av upphovsrättens ska anses övergå än vad som 

uttryckligen följer av avtalet eller att detta utgör en utgångspunkt i kombination med ett 

restriktivt förhållningssätt.  

Föredraganden visar inte tydligt vilken av de beskrivna specifikationsprinciperna som tillämpas 

i dennes förslag till domskäl. Istället konstateras att en förvärvare av en upphovsrätt enligt 28 § 

URL inte får lov att vidareöverlåta rätten om inte annat avtalats (tyst eller uttryckligen). 

Föredraganden anför därefter att det i målet är oklart vad parterna har kommit överens om, att 

det ankommer på parten som påstår en vidareöverlåtelserätt att visa att sådan har samtyckts 

samt att utredningen ger inte stöd för att sådant samtycke har givits. 

HD anger också i sina domskäl att 28 § URL är tillämplig och att vidareöverlåtelseförbudet i 

denna bestämmelse motiverats av upphovsmannens personliga (ideellrättsliga intresse) men att 
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upphovsmannens intresse är olika starkt beroende på typen av verk och användning. Därefter 

anger HD en lista på omständigheter som ska beaktas vid tolkningen av upphovsrättsliga 

överlåtelseavtal: 

”9. När ett avtal om upplåtelse av rättigheter till ett verk ska tolkas eller utfyllas måste 

särskild hänsyn tas till att fråga är om just ett verk, till det aktuella avtalsobjektets natur 

(såsom verkets art och graden av ideellrättslig prägel), till reproducerbarheten av en 

immaterialrätt samt till att upphovsmannen kan ha haft en svag avtalsposition. Hänsyn 

måste också tas till avtalets syfte och praktiska funktion.” 

Genom beaktandet av dessa omständigheter kommer domstolen fram till att i det aktuella fallet, 

som rör ett upphovsrättsligt verk som ska användas som en konsumentvaruförpackning, är 

upphovsmannens behov att av ideellrättsliga skäl i sådant fall kunna kontrollera vem som 

kommer att ansvara för sådan marknadsföring är begränsat. Vidare anförde domstolen att det 

måste stå klart för en överlåtare att en förvärvares försäljning av varorna förutsätter 

marknadsföring på vedertaget sätt och samtycke till vidareöverlåtelse skulle därför anses ha 

getts, såvida inte upphovsmannen hade klargjort annat. Sådant klargörande ansågs inte 

föreligga i målet. På grund av upphovsmannens begränsade ideellrättsliga intresse i sådant fall 

som förelåg i målet blev presumtionen istället en presumtion om det mer omfattande 

tolkningsalternativet till förvärvarens fördel.  

I detta mål ställdes det först upp en presumtion om vidareöverlåtelseförbud i enlighet med 28 § 

URL, vilket ersattes med en presumtion om vidareöverlåtelse genom upphovsmannens 

begränsade ideellrättsliga intresse och som endast kunde åsidosättas genom att upphovsmannen 

klargör att vidareöverlåtelse för marknadsföring inte skulle vara tillåtet.  

Den första presumtionen baserades på 28 § URL men vidareöverlåtelseförbudet torde gälla även 

utan särskilt stadgande därom eftersom det alltid vid ett fall då parterna är oense om huruvida 

vidareöverlåtelse av en viss befogenhet har skett kommer presumeras vara inte avtalat eftersom 

parterna är åtminstone ense om att originalöverlåtelsen har avtalats. Domstolen visar dock att 

presumtionen om att vidareöverlåtelseförbudet inte bara är en följd av att utgångspunkten vid 

upphovsrättsliga överlåtelseavtal alltid kommer att vara tolkningsalternativet till 

upphovsmannens fördel utan också särskilt för att skydda upphovsmannen. Detta framgår av 

att presumtionens styrka berodde på det ideellrättsliga intresset.  

Eftersom en rättslig kontexttolkning av upphovsrättsliga överlåtelseavtal också innebär att det 

är svårare att avvika från syftet med den dispositiva rättens ändamål, d.v.s. det ideellrättsliga 

intresset, torde den presumtion och principerna kring denna som görs i HD:s bedömning vara 

tillämpliga även för samtliga upphovsrättsliga överlåtelseavtal.  

Den princip som har ställts upp i HD:s domskäl är att ju starkare det ideellrättsliga intresset är 

i det konkreta fallet, desto svårare är det att åsidosätta en presumtion om det tolkningsalternativ 

som är till upphovsmannens fördel. Här ger HD tydliga riktlinjer för vad som beaktas vid 

bedömningen av när en avtalad avvikelse från den dispositiva rätten eller dess ändamål kan 

anses ha uppfyllt det tydlighetskrav som ställs för att sådan avvikelse ska anses vara avtalad. 

Tydlighetskravet vid tolkning av upphovsrättsliga överlåtelseavtal beror på hur starkt det 

ideellrättsliga intresset är i det konkreta fallet.  
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7 Avslutande slutsatser 

Syftet med denna uppsats har varit att skapa en systematisering över tolkningen av 

upphovsrättsliga överlåtelseavtal som är konsekvent och koherent. Detta har gjorts genom 

analys av rättsfall där domstolen har tolkat upphovsrättsliga överlåtelseavtal och det har utrönts 

om det finns något mönster i tolkningen. Genom detta besvaras frågeställningen i vilken 

utsträckning tolkningen av upphovsrättsliga överlåtelseavtal skiljer sig från tolkningen av andra 

typer av avtal. 

Den enda tolkningsprincip som ofta hävdas gälla specifikt för upphovsrättsliga överlåtelseavtal 

är specifikationsprincipen. Det råder dock oklarhet om vad den verkligen innebär och det finns 

det har riktats kritiska synpunkter om dess praktiska värde. Mer konkret har kritiska meningar 

framförts av innebörd att specifikationsprincipen inte säger något annat än vad som framgår av 

allmän avtalstolkning.  

Ofta har den påståtts innebära att en restriktiv tolkning till upphovsmannens fördel ska göras. 

Som framgår av ovan refererade rättsfall anges det inte alltid att en restriktiv tolkning ska göras. 

Däremot har utgångspunkten för tolkningen ofta varit det tolkningsalternativ som är till 

upphovsmannens fördel och det har även ofta blivit tolkningsresultatet. Utgångspunkten för 

tolkningen av upphovsrättsliga överlåtelseavtal kommer dock alltid att vara det 

tolkningsalternativ som är till upphovsmannens fördel. Anledningen till detta är att det vid 

tolkningsproblem kring ett upphovsrättsligt överlåtelseavtal alltid kommer finnas en enighet 

om åtminstone att en viss omfattning av upphovsrätten har överlåtits. Den part som påstår att 

det utöver denna omfattning även har överlåtits andra befogenheter kommer då behöva visa att 

så är fallet eftersom det som är ostridigt kommer annars att anses vara det som gäller mellan 

parterna. Det ostridiga kommer utgöra det tolkningsalternativ som utgör den mindre omfattande 

överlåtelsen och därmed det tolkningsalternativ som är till upphovsmannens fördel.  

Som sagt anger inte domstolen i samtliga fall att en restriktiv tolkning ska göras. I samtliga fall 

torde dock en rättslig kontexttolkning kunna göras vilket vid tillämpning på upphovsrättsliga 

överlåtelseavtal innebär ett förhöjt tydlighetskrav för att avvika från det tolkningsalternativ som 

är till upphovsmannens fördel. Annorlunda uttryckt innebär det att det ska föreligga ett 

restriktivt förhållningssätt till det tolkningsalternativ som är till upphovsmannens nackdel – en 

restriktiv tolkning till upphovsmannens fördel helt enkelt. Detta talar för att ett upphovsrättsligt 

överlåtelseavtal ska tolkas restriktiv till upphovsmannens fördel, vilket också är den definition 

som ofta ges till specifikationsprincipen.    

För att specifikationsprincipen ska anses ha något egentligt värde ska det innebära att den är 

säregen för upphovsrättsliga överlåtelseavtal, d.v.s. att den inte går att tillämpa på andra 

rättsområden hur som helst. Eftersom principen framgår genom rättslig kontexttolkning, vilket 

är en allmän avtalsmetod, kan den dock inte sägas vara särskild för upphovsrättens del utan har 

effekt när som helst en potentiellt avtalad omständighet avviker från den dispositiva rätten eller 

dess ändamål.  

Det enda som kan tänkas vara specifikationsprincipen särskilda drag för just upphovsrättsliga 

överlåtelseavtal är att det uppställs ett tydlighetskrav som är ännu högre än vid avvikelser från 
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andra rättsområdens dispositiva rätt. Med andra ord är utgör denna tolkningsregel enbart en för 

upphovsrätten unik tolkningsregel om den innebär det som följer av figur 3. Det ihärdiga 

påpekandet i doktrin och ibland i rättspraxis om att tolkningen ska göras till upphovsmannens 

fördel och att specifikationsprincipen ställer sig kritisk till omfattande överlåtelser talar för att 

ett sådant extra förhöjt tydlighetskrav föreligger vid tolkning av upphovsrättsliga överlåtelser. 

Det finns dock inget direkt stöd för detta och det är önskvärt att HD klargör detta i ett framtida 

mål. 

I NJA 2010 s. 559 har HD gett viss ledning för vad som åtminstone påverkar tydlighetskravet 

vid upphovsrättsliga överlåtelser och i vilken riktning. Av detta rättsfall framgår det att ju 

starkare det ideellrättsliga intresset är i det konkreta fallet desto större är tydlighetskravet.  

Dessutom gav domstolen ledning för vilka omständigheter som ska beaktas vid tolkning av 

upphovsrättsliga överlåtelser och de angavs i punkt nio i HD:s domskäl. Däri angavs det att vid 

tolkning av denna avtalstyp ”måste särskild hänsyn tas till att fråga är om just ett verk, till det 

aktuella avtalsobjektets natur (såsom verkets art och graden av ideellrättslig prägel), till 

reproducerbarheten av en immaterialrätt samt till att upphovsmannen kan ha haft en svag 

avtalsposition. Hänsyn måste också tas till avtalets syfte och praktiska funktion.” Dessa 

omständigheter är särskilda för just upphovsrättsliga överlåtelseavtal, med undantag för 

beaktandet av avtalets syfte och praktiska funktion samt avtalsobjektets natur som måste anses 

vara sådana omständigheter som alltid ska beaktas vid avtalstolkning oberoende av avtalstyp. 

Sammanfattningsvis visar den häri gjorda utredningen att det som skiljer tolkningen av 

upphovsrättsliga överlåtelseavtal är ett förhöjt tydlighetskrav i förhållande till när det rör en 

avtalad omständighet som inte utgör avvikelse från den dispositiva rätten eller dess ändamål. 

Det finns visst svagt stöd för att upphovsrättsliga överlåtelseavtal har ett ännu högre 

tydlighetskrav än vad andra avtalstyper har när det i dessa avtal har eventuellt överenskommits 

om en avvikelse från den dispositiva rätten eller dess ändamål. Utöver detta skiljer sig 

tolkningen från andra avtalstyper på så sätt att det vid just upphovsrättsliga överlåtelseavtal ska 

beaktas att det är fråga om ett verk, verkets art, graden av ideellrättslig prägel, till 

reproducerbarheten av en immaterialrätt samt om upphovsmannen har haft en svag 

avtalsposition.   
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8 Källförteckning 

Offentligt tryck 

SOU 1929:37 Förslag till ändringar i lagstiftningen om rätt till litterära och konstnärliga verk. 

SOU 1956:25 Upphovsmannarätt till litterära och konstnärliga verk: Lagförslag av 

auktorrättskommittén 

SOU 2010:24 Avtalad upphovsrätt: Delbetänkande av Upphovsrättsutredningen 
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