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Sammanfattning 

Syftet med framställningen är att undersöka och analysera den enskilde slutanvändarens ansvar 

vid illegal streaming, samt att analysera förhållandet mellan den exklusiva ensamrätten till  

exemplarframställning och inskränkningsbestämmelserna i Infosoc-direktivet. Alltså hur 

ensamrätten i upphovsrätten förhåller sig till den tillfälliga exemplarframställningen som sker 

genom streaming på internet. 

Rätten till exemplarframställning är fastställd i artikel 2 Infosoc-direktivet och innebär att 

rättighetsinnehavare har en exklusiv rätt till att framställa sina verk. Det innebär vidare att 

verken inte får framställas i någon form utan rättighetsinnehavarens samtycke därtill. Det finns 

dock en inskränkningsbestämmelse i artikel 5.1 Infosoc-direktivet, som innebär att undantag 

får ske från ensamrätten. Dessa undantag medför att vissa exemplarframställningar, som är till-

fälliga, enstaka och saknar ekonomisk betydelse, kan undantas från den exklusiva rätten till 

exemplarframställning som innehas av rättighetsinnehavaren. 

Det har tidigare inte ansetts varit av upphovsrättslig relevans att enskilda slutanvändare tagit 

del av illegalt tillgängliggjort, upphovsrättsskyddat material genom hemsidor på internet. Det 

har samtidigt varit oklart huruvida ett sådant förfarande kunnat anses utgöra ett undantag från 

ensamrätten genom inskränkningsbestämmelserna i artikel 5.1 Infosoc-direktivet. Genom ett 

förhandsavgörande från EU-domstolen i april 2017 har frågan om hur streaming förhåller sig 

till inskränkningsbestämmelserna besvarats. Avgörandet avsåg huruvida försäljningen av en 

multimediaspelare, som möjliggjorde streaming av illegalt tillhandahållna verk, var tillåten 

eller inte. I avgörandet klargjorde EU-domstolen att den typ av exemplarframställning som sker 

genom en multimediaspelare på det sättet, inte omfattas av inskränkningsbestämmelserna och 

är således olaglig.  

Avseende frågan om enskilda slutanvändare ansåg domstolen att det var av betydelse för 

avgörandet att konstatera att köparen till en sådan multimediaspelare troligtvis genomför köpet 

på grundval av att multimediaspelaren möjliggör för användaren att ta del av upphovsrätts-

skyddat material. Därmed sker sådana köp ofta med full kännedom om att de upphovsrättsliga 

verken tillhandahålles genom multimediaspelaren utan rättighetsinnehavarnas samtycke, och 

av den anledningen skulle försäljningen av en sådan multimediaspelare anses olaglig. 

Avgörandet utelämnar dock svaret på frågan om huruvida slutanvändares medvetna 

användande av illegala streamingtjänster ska innebära ett juridiskt ansvar eller om det fortsatt 

ska anses vara upphovsrättsligt irrelevant. 
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1. Inledning 

1.1    Bakgrund 

Immaterialrätten är ett område inom förmögenhetsrätten och har till uppgift att skydda det 

intellektuella och kreativa skapandet, samt ge upphovsmannen eller rättighetsinnehavaren en 

ensamrätt till att bestämma över sitt verk. Den omfattande digitaliseringen av samhället har lett 

nya rättsliga problem inom immaterialrätten, i och med nya möjligheter att nyttja upphovsrätts-

skyddat material.1 Det förekommer bland annat en kommersiell och industriell piratverksamhet 

vad gäller exemplarframställning till tillgängliggörande av verk, som i och med digitaliseringen 

sträcker sig över nationsgränser.2 Det har även inneburit att egendom som tidigare inte ansetts 

vara skyddad av upphovsrätt, numera är det, eftersom att begreppet immateriell egendom 

spänner över ett vitt fält och nya lagar och EU-direktiv tillkommer titt som tätt på området.3 

Upphovsmannen till ett verk har en ensamrätt till exemplarframställning. Ensamrätten innebär 

en exklusiv rätt att bestämma hur, var och när verket ska dupliceras. Men i och med teknisk 

utveckling kan skyddade verk reproduceras och överföras av fler än upphovsrättsmannen, vilket 

medfört ett behov av ett starkare skydd för upphovsrättsmannens rättigheter. Ett sådant starkare 

skydd uppkom genom Infosoc-direktivet,4 som införlivades i svensk rätt 2005. Syftet med 

direktivet var att möta digitaliseringen på ett sätt som skulle tillgodose både upphovsmäns 

exklusiva rätt till sina respektive verk och allmänhetens intresse att ta del av det skyddade verket 

genom nya tekniska innovationer. 

Med hänsyn till att Infosoc-direktivet tillkom för att skydda rättigheter i en digital kontext, var 

det viktigt att införa en inskränkningsbestämmelse i upphovsmannens ensamrätt, som skyddar 

enskilda från att behå upphovsrättsligt intrång när de exempelvis läser in en hemsida på nätet.5 

Inskränkningsbestämmelsen finns i art. 5.1 och undantar vissa typer av tillfälliga re-

produktioner, förutsatt att reproduktionen uppfyller kraven i det så kallade trestegstestet i artikel 

5.5. Men undantaget har lett till viss problematik, särskilt i och med användandet av fenomenet 

streaming.  

                                                      
1 Ds 2015:31, s. 55 f. 
2 SOU 2018:6 s. 7. 
3 Se exempelvis Söderberg, Allt mitt är ditt, s. 21, där problematiken med immaterialrättens bredd framförs. 
4 Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av 

upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället. 
5 Ingressen skäl 33. 
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Streaming är ett enkelt sätt för allmänhet och enskilda att ta del av material på internet. Det 

upphovsrättsliga materialet finns lagligt tillgängligt på tjänster som tillhandahåller streaming 

om upphovsmannen givit sitt tillstånd och det därmed utgår ersättning till denne. I dessa fall 

har den tillfälliga exemplarframställningen ansetts vara upphovsrättsligt relevant eftersom 

rättigheterna förhandlats i tidigare led.  

Det finns dessvärre ställen på internet som tillhandahåller upphovsrättsligt material utan 

tillstånd från upphovsmannen.  De illegala streamingtjänsterna stod 2014 för cirka 12 % av den 

totala filmkonsumtionen i Sverige. Sammanlagt rör det sig i Sverige om 111 miljoner filmer 

och avsnitt per år som streamas olovligt, med ett värde av 800-1200 mkr.6 Den olovliga 

streamingen uppgår således till stora kvantiteter som medför att stora monetära värden 

undandras både rättighetsinnehavare och fiskus i form av förlorade skatteintäkter.  

Trots att enskilda ofta haft vetskap om att deras streaming varit olagligt tillgänglig har de tagit 

del av materialet. Något rättsligt ansvar har dock inte utgått, eftersom det råder en osäkerhet i 

huruvida förfarandet utgör ett upphovsrättsligt intrång, då det är oklart hur inskränknings-

bestämmelsen egentligen skall tolkas.  

I Filmspelerdomen7, som är ett förhandsavgörande från EU-domstolen, behandlas frågan om 

enskilda kan anses ha rättsligt ansvar när de tar del av verk som gjorts olagligt tillgängliga. 

Problemen som behandlats i avgörandet är föremål för utredning i denna uppsats, med 

diskussioner kring de lege ferenda. 

1.2    Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att utreda och analysera hur tillfälligt framställda exemplar genom 

illegal streaming, förhåller sig till den upphovsrättsliga ensamrätten och inskränknings-

bestämmelsen i 5.1 Infosoc-direktivet.  

Mot bakgrund av ovanstående kommer frågeställningarna som besvaras i uppsatsen vara 

följande:  

I. Vad är legal, respektive illegal streaming? 

II. När faller tillfälligt exemplarframställning inom, respektive utom, ensamrätten? 

                                                      
6 Rättighetsalliansen, Samordnad aktion mot Dreamfilm, Tfplay, Tankafetast och Piratehub, (publicerad 2015-

02-15) & Novus undersökning i Allmänheten om digitala tjänster från 2015. 
7 EU-domstolens dom av den 26 april 2017, i mål C-527/15. 
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III. Hur ter sig Filmspeler-domen i förhållande till tidigare föreställningar om gällande rätt 

avseende tillfällig exemplarframställning?  

IV. Kan slutanvändares streaming från en olaglig källa anses vara lovlig enligt gällande rätt? 

V. Bör enskildas användning av verk betraktas som upphovsrättsligt relevant? 

1.3    Val av metod och material 

Eftersom uppsatsen i huvudsak kommer att analysera och utreda vad gällande rätt är på området 

kommer den rättsdogmatiska metoden att användas med en analys utifrån ett de lege 

interpretata-perspektiv8, då metoden avser att fastställa och tolka gällande rätt med 

utgångspunkt i rättskälleläran.9  

Rättskälleläran innefattar användning och tolkning av lag, förarbeten, praxis och doktrin.10 

Främst kommer Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL), 

Infosoc-direktivet, proposition 2005/05:110 och EU-domstolens dom i mål C-527/15 (Film-

spelerdomen) att användas, men även doktrin, förarbeten och tidigare praxis på området 

kommer att behandlas. Den rättsdogmatiska metodens syfte är att fastställa gällande rätt genom 

att tolka rättskälleläran och samtliga rättsdogmatiskt valda källor är att anse trovärdiga, 

eftersom deras giltighet redan är bestämd.  

Materialets inbördes hierarki är förutbestämd, varvid lag prioriteras högst. Då svensk reglering 

kring upphovsrätt påverkas av unionsrättsliga aspekter kommer både den svenska och den EU-

rättsliga regleringen av området att diskuteras genom samtliga delar av uppsatsen.11 

Uppsatsen inleds med upphovsrätten historiska utveckling, då den nuvarande upphovsrätten 

tillkommit efter ett nära samarbete mellan de nordiska länderna, samt över tid förändrats genom 

implementering av internationella konventioner. Av den anledningen blir en rättshistorisk 

metod aktuell i det avsnittet12, för att belysa dels upphovsrättens förändring över tid, dels att 

dess skyddsintresse går långt tillbaka i tiden. 

Artikel 5.1 i Infosoc-direktivet (med sin motsvarighet i 11a § URL) är en inskränknings-

bestämmelse och innebär att den tillfälliga exemplarframställningen ibland faller utanför 

rättighetsinnehavarens ensamrätt. Eftersom inskränkningsbestämmelsen är direkt kopplad till 

                                                      
8 Svensson, De lege interpretata, s. 212 f. 
9 Jfr. Jareborg, Rättsdogmatik som vetenskap, s. 4. 
10 Korling & Zamboni, Juridisk metodlära, s. 21 ff.  
11 Jfr Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 48, där Sandgren anser att den internationella rätten är 

högst aktuell vid utredningen av ett svenskrättsligt område, eftersom att internationell rätt influerar den svenska 

rätten. 
12 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s. 136 ff. 
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syfte och frågeställning kommer bestämmelsen ha en betydande och huvudsaklig roll. För att 

kunna analysera vad gällande rätt är på området behöver även den praktiska tillämpningen av 

inskränkningsbestämmelsen behandlas, varför även relevanta rättsfall behöver diskuteras. 

Det finns skäl att analysera hur lagstiftaren resonerat i samband med införlivandet av Infosoc-

direktivet i svensk rätt, med fokus på hur denne tog ställning till de inskränkningar som i 

direktivet gäller både exemplarframställning och tillgängliggörandet för allmänheten. I 

analysen redogörs även för skillnader och likheter mellan tidigare praxis på området och det 

nya avgörandet genom Filmspeler-domen. 

1.4    Avgränsningar 

Arbetet fokuseras på inskränkningar på upphovsrättens område och kommer att begränsas 

därav. Uppsatsen behandlar tillfällig exemplarframställning av upphovsrättsskyddat material 

på internet genom förfarandet streaming, utifrån reproduktionsrätten och slutanvändarens 

perspektiv. Det är alltså den tillfälliga exemplarframställningen som sker hos slutanvändaren, 

som är föremålet för utredning och analys i uppsatsen. Uppsatsen tar inte sikte på 

bestämmelserna i förslaget till det nya Copyrightdirektivet13 och direktivet kommer därmed inte 

att presenteras eller diskuteras i uppsatsen. 

För att erbjuda läsaren mer kunskap och för att ge uppsatsen dess karaktär, behandlas 

tillgängliggörandet av upphovsrättsligt skyddat material genom rättsfall, i viss mån.  

Mer specifikt behandlas situationer där exemplarframställningen skett utan samtycke från 

rättighetsinnehavarna, men där det tillfälliga exemplaret bör omfattas av undantagen i artikel 

5.1 Infosoc-direktivet (med motsvarighet i 11a § URL). I förevarande uppsats utreds alltså 

olovlig streaming utifrån rekvisiten i artikel 5.1 Infosoc-direktivet om laglig användning och 

självständig ekonomisk betydelse, samt utifrån trestegstestet i artikel 5.5 Infosoc-direktivet.  

Det sker ingen utredning kring huruvida de tillfälliga reproduktionerna som görs i och med 

förfarandet streaming är flyktiga eller utgör ett inkluderande av underordnad betydelse och om 

de utgör en integrerad och väsentlig del i en teknisk process. Uppsatsens framställning utgår 

istället från att reproduktioner vid olovlig streaming uppfyller nämna rekvisit.14 

                                                      
13 Europeiska kommissionen, Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om upphovsrätt på den digitala 

inre marknaden, COM(2016)0593 final, av den 14 september 2016. 
14 Se mål C-360/13 p. 40-41 och p. 46-49 och målen C-403/08 och C- 429/08. p. 165.  
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Då det rör en tillfällig exemplarframställning som sker utan rättighetsinnehavarens tillstånd 

behandlas även rättighetsinnehavarens ensamrätt till exemplarframställningen.  

Eftersom att den svenska upphovsrätten influeras av unionsrätten i många avseenden är 

uppsatsen skriven med utgångspunkt i unionsrätten. Den svenska motsvarigheten kommer 

visserligen att behandlas och jämföras med unionsrätten i viss begränsad mån, men eftersom 

att upphovsrätten har en global räckvidd och Filmerspeler-domen utgår ifrån unionsrätten, är 

den nationella rätten sekundärt behandlat gentemot unionsrätten.  

1.5    Disposition 

Uppsatsen börjar med ett inledande kapitel där ämnet presenteras. Vidare diskuteras 

motiveringen till val av ämne, syfte och frågeställningar, avgränsningar, ett avsnitt om metod 

och material, samt avsnittet om uppsatsens disposition.  

Det andra kapitlet introducerar läsaren till upphovsrätten, för att få en överblick av rättsområdet 

och på så sätt fördjupas i sin förståelse inför uppsatsens kommande kapitel. Inom kapitlet 

presenteras upphovsrättens historiska framväxt, EU-rättens företräde framför den svenska 

rätten, internationell rätt samt upphovsrättens kännetecken.  

I det tredje kapitlet presenteras Infosoc-direktivet. Kapitlet börjar med bakgrunden till och 

införandet av Infosoc-direktivet. Vidare presenteras hur direktivet har förstärkt ensamrätten för 

rättighetsinnehavare, samt betydande införandeskäl som är av relevans för uppsatsen. Därefter 

redogörs för rätten till exemplarframställning och dess inskränkningsbestämmelser. 

Det fjärde kapitlet behandlar upphovsrätten i förhållande till internet. I kapitlet framförs i 

huvudsak vad förfarandet streaming innebär, samt när den är legal och inte. Vidare innehåller 

kapitlet även ett avsnitt som behandlar två aktuella svenska rättsfall på området. 

Kapitel fem presenterar relevant praxis rörande tillfällig exemplarframställning. Främst berörs 

inskränkningsbestämmelsen i artikel 5.1 Infosoc-direktivet, men även artikel 5.5 i samma 

direktiv lyfts fram. Vidare sammanfattas kapitlet med en avslutande kommentar. Läsaren 

tillbereds genom kapitlet en djupare förståelse kring hur inskränkningsbestämmelserna fungerar 

i praktiken.  

I det sjätte kapitlet redogörs ett förhandsavgörande från EU-domstolen, kallat Filmspeler-

domen. Kapitlet innehåller en beskrivning av bakgrunden till målet samt målets 

rättstillämpning. Domen utgör bakgrunden till syftet och frågeställningen i utredningen och 
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berör hur streaming förhåller sig till rättighetsinnehavares ensamrätt till exemplarframställning 

och inskränkningsbestämmelserna rörande tillfälliga exemplarframställningar.   

Det sjunde kapitlet innehåller en analys av hur tidigare gällande rätt förhåller sig till det nya 

förhandsavgörandet. Kapitlet inleds med en sammanfattning av uppsatsen i sin helhet, för att 

fortskrida till en analys av Filmspeler-domen med bakgrund i gällande rätt och tidigare praxis, 

samt en analys av hur domen bör tolkas i linje med frågeställningarna i uppsatsen.   

Uppsatsen avslutas med det åttonde kapitlet, innehållande en sammanfattning av gällande rätt 

och av analysen från tidigare kapitel, samt en slutsats. I det avslutande kapitlet diskuteras även 

eventuella åtgärder för att förändra Infosoc-direktivet för att täcka upp för digitaliseringens 

utveckling på området för att fortsatt skydda både rättighetsinnehavares rättsliga intressen och 

slutanvändares intresse i att ta del av verk. 
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2. En introduktion till upphovsrätten 

2.1    En del av immaterialrätten 

Upphovsrätten är en del av immaterialrätten, som i sin tur faller under det civilrättsliga området 

förmögenhetsrätt. Upphovsrätten har som huvudsaklig uppgift att tillge upphovsmannen 

rättigheter till egenskapade verk och dessutom skydda dessa rättigheter, vilket gör upphovs-

rätten mycket skyddsvärd. Samhället har ett stort intresse i att skydda upphovsrätten då den är 

nära förbunden med kulturlivet och näringslivet. Rättigheterna och skyddet som kommer av 

upphovsrätten understödjer nytänkande och åsiktsbildning.15 Rättigheterna innebär dels att 

rättighetsinnehavaren själv får bestämma över sitt eget förfogande av verket, dels att denne får 

bestämma över när och var skapelsen får användas av tredje man.16  

Immaterialrätten uppkom i och med behovet att skydda kreativt och intellektuellt skapande 

genom att säkerställa ekonomisk ersättning för rättighetsinnehavaren, som normalt sett även är 

upphovsmannen, och genom att rättighetsinnehavaren får sin ideella rätt till sitt eget verk. Det 

immaterialrättsliga skyddet är nationellt grundat, vilket innebär dels att rättighetsinnehavarnas 

reella rättigheter ser olika ut i olika länder och dels att rättigheternas omfattning och genom-

slagskraft är beroende av nationell lagstiftning. Inom den europeiska unionen har länderna dock 

ett unionsrättsligt samarbete, vilket lett till en harmonisering av upphovsrätten, för att främja 

både rättighetsinnehavarens ensamrätt och den generella rätten till fri marknadsrörlighet.17 

Inom immaterialrätten gör man skillnad på det industriella och det upphovsrättsliga skyddet. 

Det industriella skyddet har grund i en registrering, alternativt marknadsföring, och omfattar 

framför allt patenträtt, varumärkesrätt, mönsterrätt och skydd för geografiska ursprungs-

beteckningar.18 Det upphovsrättsliga skyddet innebär skydd för konstnärliga och litterära 

skapelser, såsom exempelvis filmer, musik, böcker och tavlor, och ger även i viss omfattning 

ett skydd för de så kallade närstående rättigheterna.19 Det rättsliga skyddet för de närstående 

rättigheterna ser ungefär likadant ut som det upphovsrättsliga skyddet, men i en mer begränsad 

omfattning vad gäller exempelvis tidsbegränsning. Som synes innebär skyddet för immaterial-

                                                      
15 SOU 2018:6, s. 7. 
16 Olsson & Rosén, Upphovsrättslagstiftningen: en kommentar, s. 21. 
17 SOU 2018:6, s. 7. 
18 Se Olsson, Copyright, s. 19. Även skydd för företagshemligheter, skydd för nya växtarter, regler om åtgärder 

kring illojal konkurrens och firmarätt faller under det industriella rättsskyddet. 
19 De närstående rättigheterna regleras i 5 kap. URL och omfattar prestationer som exempelvis skådespelare, 

filmprogramproducenter, musiker och andra aktörer som inte är skapare at ett verk, men som på ett eller annat 

sätt framför verket. De närstående rättigheterna reglerar även det särskilda skyddet för framställare av ljud- och 

bildupptagningar. 
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rätten att främja kreativt skapande och som kommer redogöras för nedan har detta skydd funnits 

sedan länge. 

2.2    Upphovsrättens historiska framväxt 

Det upphovsrättsliga skyddet, tillsammans med övriga immateriella skydd, kan härledas till 

antiken. Under antiken fanns visserligen ingen konkret form av lagstiftning att följa vad det 

gällde immaterialrätten, men genom källor av samtida konst och kultur har det vuxit fram en 

perception om att den tidens människor hade negativa tankar kring förfarandet plagiering. Det 

latinska ordet ”plagium” användes i Rom för att beskriva den då rådande uppfattningen om att 

ett verk skulle vara skyddat från att användas av andra än rättighetsinnehavaren.20 Denna 

uppfattning har följt med till modern tid, tillsammans med bland annat rättviseargumentet om 

att en artist har rätt att få betalt för sitt arbete.  

2.2.1         Den moderna upphovsrättens framväxt 

Under 1400-talet kom boktryckarkonsten till Europa och kan ha varit början på den moderna 

upphovsrätten. I och med att boktryckning innebar en ökning av tryckta skrifter samt ett ökat 

kopierande av redan existerande skrifter, utvecklades ett system som medförde privilegier för 

boktryckare och förläggare. Systemet kallades eftertrycksprivilegium och hade som syfte att ge 

boktryckare och förläggare en exklusiv ensamrätt under en period på tio år till att få trycka och 

importera en specifik skrift.21 Privilegiet tillerkändes en upphovsman första gången år 1486.22 

Till skillnad från idag tilldelades privilegiet inte efter uppfinnarens eller upphovsmannens 

behov av skydd, utan efter att det gjorts en lämplighetsbedömning med fokus utifrån stats-

nyttan.23 

Det immaterialrättsliga skyddet utvecklades desto mer under 1700-talet och tog avstamp i att 

tillerkänna uppfinnare och upphovsmän en ensamrätt för deras prestationer, med ett rättsligt 

grundat anspråk som bas. Det förändrade synsättet berodde på att det ekonomiska systemet 

utvecklades runtom Europa från att ha haft en stark statlig påverkan till att verka för närings-

frihet och marknadsekonomi.24 Frankrike och England var under denna tid i framkant med att 

erbjuda ett rättsligt skydd för immaterialrättsliga tillgångar. England lät den första moderna 

upphovsrättslagen Statute of Anne träda i kraft år 1710, vilken föreskrev en ensamrätt och ett 

                                                      
20 Olsson, Copyright, s. 33 & Petri, Författarrättens genombrott, s. 39 
21 Olsson & Rosén, Upphovsrättslagstiftningen: en kommentar, s. 24. 
22 Petri, Författarens genombrott, s. 39. 
23 Bernitz, m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 5. 
24 a.a., s. 5. 
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rättsligt skydd för rättighetsinnehavare.25 Upphovslagstiftningen i Frankrike grundades på 

uppfattningen att rättighetsinnehavaren hade en exklusiv rätt till sitt verk från skapandets början 

och alltså inte från när verket var färdigställt. Frankrike förankrade därmed sin reglering kring 

upphovsrätten i naturläran, och det ansågs vara människans naturliga rätt att själv få bestämma 

över resultatet av sitt eget, andliga skapande.26 För resterande länder och delar av Europa dröjde 

det fram till början på 1800-talet innan det utvecklades ett reellt upphovsrättsligt skydd för 

rättighetsinnehavare.  

2.2.2         Den svenska upphovsrättens framväxt  

I Sverige tillerkändes författare sin ensamrätt till tryckta skrifter genom 1810 års tryckfrihets-

förordning.27 Under 1800-talet utvecklades också lagar som reglerade äganderätten till skrift 

och rätten att efterbilda konstverk28 och en förordning som gav författare av dramatiska verk en 

ensamrätt att bestämma om dess framförande på scen.29 År 1877 inträdde lagen om äganderätt 

till skrift som innebar ett särskilt skydd för författares äganderätt. Sedan dess har den fortsatta 

utvecklingen av den svenska upphovsrätten vilat på internationella aspekter.30 

År 1904 valde Sverige att inträda i Bernkonventionen, som är en av de viktigaste internationella 

konventioner för skydd av litterära och konstnärliga verk. År 1908 reviderades Bern-

konventionen i Berlin och därmed förstärktes upphovsrättsinnehavarens ensamrätt. Sedan dess 

har Bernkonventionen reviderats ett flertal gånger, bland annat genom konferenser i Rom 1928, 

Stockholm 1967 och Paris 1971. Samtliga revideringar har påverkat den svenska immaterial-

rättens utveckling och på många punkter tvingat den svenska rätten att förändras.  

I Sverige gjordes en utredning om upphovsrätten år 1911 och tre år senare lades ett betänkande 

fram som lade grunden för både 1919 års upphovsrättslagstiftning. Samtidigt tillkom även lagen 

om rätt till verk av bildande konst och konstverkslagen.31 

Under 1930-talet valde de nordiska länderna, med undantag för Island, att tillsätta sakkunniga 

till gemensamt riktade utredningar som kom att ge form åt gemensamt framtagna upphovsrätts-

                                                      
25 Se Olsson & Rosén, Upphovsrättslagstiftningen: en kommentar, s. 24 och Bernitz m.fl, Immaterialrätt och 

otillbörlig konkurrens, s. 5. 
26 Petri, Författarrättens genombrott, s. 166 ff och Olsson & Rosén, Upphovsrättslagstiftningen: en kommentar, 

s.25. 
27 Olsson & Rosén, Upphovsrättslagstiftningen: en kommentar, s. 26. 
28 Petri, Författarens genombrott, s. 217, Olsson & Rosén, Upphovsrättslagstiftningen: en kommentar, s. 26 och 

Bernitz, m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 6. 
29 Bernitz, m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 40 ff. 
30 a.a., s. 40 ff.   
31 Prop. 1960:17 s. 29. 
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lagar. Betänkandet från den svenska kommittén lades fram 1956 och innehöll förslag till nya 

lagar avseende det upphovsrättsliga skyddet och skydd för fotografier.32 Under 1960 och 1961 

tillkom i princip identiska upphovsrättslagar och fotografilagar i alla nordiska länder, utom 

Island, till följd av det nordiska samarbetet.33 Sedan dess har de nordiska länderna fortsatt att 

samarbeta för att bevara den nordiska synen på upphovsrätten, genom nordiskt utredningsarbete 

och genom samråd mellan departementen i respektive länder.34 

URL är huvudsakligen menad att reglera skyddet för svenska verk, men genom att Sverige 

förbundit sig såväl till EU som till internationella konventioner om upphovsrätt kan URL i dag 

även tillämpas på verk har sitt ursprung i en annan medlems- eller konventionsstat.35 Dessa 

förbund har även lagt grunden för de absolut största förändringarna på den svenska 

upphovsrättens område på grund av de rättsliga direktiv och förordningar som den svenska 

rätten behövt anpassas efter.36 EU har visat ett relativt stort engagemang vad gäller att samordna 

immaterialrätten inom unionen på grund av strävan efter ekonomisk integration och en fri 

marknad.37 Det är därför viktigt att lagstiftningen genom hela EU mer eller mindre säkerställer 

samma typer av rättigheter och skyldigheter. 

2.3    Den EU-rättsliga immaterialrätten gentemot den svenska rätten 

Sverige gick med i den Europeiska unionen år 1995 och sedan dess har unionsrätten haft en 

direkt verkande effekt på svensk rätt. Den direkta effekten innebär att EU-förordningar ska 

tillämpas direkt av svenska domstolar och myndigheter, samt att en unionsrättslig reglering har 

företräde gentemot svensk lag.38 

EU-direktiven har inte direkt effekt i samma mån som förordningarna, men innebär en 

förpliktelse att Sverige inom en bestämd tid måste införliva direktiven i svensk rätt. Misslyckas 

Sverige anpassa sin nationella lagstiftning i tid, ges direktivet dock direkt effekt i EU-

domstolen, eftersom syftet med direktiven är att harmonisera medlemsstaternas lagar, minska 

risken för snedvriden konkurrens och åtgärda samt förhindra förekomsten av större skillnader 

kring rättigheter runtom gemenskapen.39 Exempel på direktiv som påverkat den svenska 

                                                      
32 SOU 1956:25. 
33 Olsson & Rosén, Upphovsrättslagstiftningen: en kommentar, s. 26. 
34 a.a., s.26. 
35 Ds. 2007:39 s. 30. 
36 Där Infosoc-direktivet troligtvis är det främsta direktivet som förändrat den svenska regleringen av 

upphovsrätten, se prop. 2004/05:110 s, 1. 
37 Bernitz m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 11. 
38 Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s. 100 ff. 
39 Bernitz m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 11. 
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immaterialrätten är bland annat Datorprogramsdirektivet40, Databasdirektivet41 och Skyddstids-

direktivet.42 

Sverige måste, genom de nationella domstolarna, dessutom anpassa sig till EU-domstolens 

praxis. EU-domstolens praxis har i stor utsträckning inneburit preciseringar av olika begrepp 

inom immaterialrätten, som exempelvis begreppet ”överföring till allmänheten”43. Sådana 

preciseringar leder, tillsammans med förordningar och direktiv, till att immaterialrätten blir 

alltmer harmoniserad inom gemenskapen eftersom att medlemsstaterna då inte längre kan tolka 

begrepp på andra sätt än vad EU-domstolen har gjort. 

2.4    TRIPS-avtalet och Bernkonventionen  

Uppsatsen har inte internationella konventioner som primär källa, och den internationella rätten 

är inte heller i fokus i syftet eller frågeställningen, med undantag för EU-rätten. Men 

immaterialrätten bygger på ett internationellt samarbete, med en gemensam intention att skydda 

verk och möjliggöra för rättighetsinnehavare att tillvarata sina rättigheter. Genom det 

internationella samarbetet har immaterialrätten harmoniserats globalt och påverkat staternas 

respektive nationella lagstiftning på området. På det upphovsrättsliga området har tre 

konventioner varit av särskilt betydelse för svensk rätt, nämligen TIPS-avtalet, Bern-

konventionen och Pariskonventionen. Eftersom att Pariskonventionen syftar till att harmonisera 

reglerna kring de industriella rättigheterna, medan Bernkonventionen och TRIPS-avtalet 

reglerar frågor kring skydd av upphovsmannens rättigheter och handel vad gäller upphovsrätt, 

kommer enbart Bernkonventionen och TRIPS-avtalet att presenteras i denna uppsats. 

2.4.1        TRIPS-avtalet 

TRIPS är kort för Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights och är en konvention 

som sammanställdes inom ramen för WTO44 år 1994. Tidigare fast ett stort missnöje bland 

många stater i och med den ineffektiva internationella bekämpningen av piratkopior och 

varumärkesförfalskade varor. TRIPS-avtalet utvecklades för att minska missnöjet och stärka 

samarbetet mellan staterna genom att effektivisera det immaterialrättsliga skyddet på global 

                                                      
40 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/24/EG av den 23 april 2009 om rättsligt skydd för datorprogram 

(kodifierad version). 
41 Europaparlamentets och rådets direktiv 96/9/EG av den 11 mars 1996 om rättsligt skydd för databaser.  
42 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/116/EG av den 12 december 2006 om skyddstiden för 

upphovsrätt och vissa närstående rättigheter (kodifierad version). 
43 Se bland andra, mål C-160/15, GS Media. 
44 World Trade Organization. 
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nivå. Genom omfattande regelverk ställs det krav på utformningen av medlemsländernas egna 

immaterialrättslagar för att säkerställa skydd för rättighetsinnehavarna.45   

Sverige har ratificerat avtalet och är även bunden av det genom medlemskapet i EU. EU-

domstolen har framhärdat att all immaterialrättslagstiftning inom unionen ska tolkas i enlighet 

med TRIPS-avtalet syfte och lydelse,46 trots att avtalet i sig inte har direkt effekt. EU-

domstolens uttalande har resulterat i att den svenska upphovsrättslagstiftningen förändrats efter 

påtryckningar från andra stater med hänvisning till TRIPS-avtalet.47 

2.4.2        Bernkonventionen 

Bernkonventionen tillkom under 1880-talet och är en internationell konvention som anses vara 

grundläggande för det globala samarbetet angående att säkerställa skyddet av upphovsrätts-

skyddade verk och dess rättighetsinnehavares rättigheter. Konventionens primära syfte är att 

garantera immaterialrättsinnehavare, från ett konventionsland, ett starkt rättsskydd i samtliga 

övriga konventionsländer.48  

Konventionen stöder sig på principerna om nationell behandling, om minimiskydd och om att 

det upphovsrättsliga skyddet uppkommer per automatik. Principen om nationell behandling 

betecknar att konventionsländerna förpliktas att tillerkänna andra konventionsländers med-

borgare och företag ett lika omfattande rättsskydd som tillskrives landets egna medborgare. 

Principen om minimiskydd innebär att konventionen innehåller regler om den lägsta skydds-

nivån som måste upprätthållas inom konventionsländerna, i förhållande till de andra kon-

ventionsländerna och deras medborgare.49 Principen om att det upphovsrättsliga skyddet 

uppstår automatiskt ställer krav på att medlemsländerna erkänner att ett skydd uppkommer 

samtidigt och tillsammans med verket.  

Principernas huvudsyfte är att harmonisera rättigheterna kopplade till immaterialrätten och där-

med att tillförsäkra samtliga medborgare inom konventionsstaterna ett likartad skydd inter-

nationellt.  

                                                      
45 Bernitz m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 15 ff.  
46 EU-domstolen har bland annat uttryckt detta i mål C-245/02, Anheuser Busch mot. Budvar, p. 41-42. 
47 Se ett exempel på detta i Bernitz m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 17, där det redogörs för 

fallet om Scientologernas hemliga bibel. USA begärde i fallet att den svenska upphovsrätten skulle tillerkänna 

Scientologernas bibel ett ökat sekretesskydd. 
48 Bernitz m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 13. 
49 a.a., s. 12 ff. 
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2.5    Upphovsrättens kännetecken 

Upphovsrättens är en av de grundläggande fri- och rättigheterna i den regeringsformens andra 

kapitel,50 och anses vara en mänsklig rättighet i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna 

från 1984.51  

2.5.1        Litterärt eller konstnärligt verk 

Som nämndes i avsnitt 2.1 särskiljer man det upphovsrättsliga skyddet ifrån det industriella 

skyddet inom immaterialrätten. Det industriella skyddet karakteriseras i de flesta fall av 

registrering och omfattar bland annat rättigheter såsom varumärkesrätt, mönsterrätt och patent-

rätt. För att det ska uppstå ett upphovsrättsligt skydd krävs ingen registrering, utan det upphovs-

rättsliga skyddet gäller för ett verk per automatik när det har skapats. Ur 1 § URL går att utläsa 

att skaparen av ett litterärt52 eller konstnärligt53 verk är den som innehar upphovsrätt till verket. 

I 1 § URL förekommer en uppräkning angående vad som enligt lagens mening anses vara ett 

litterärt eller konstnärligt verk. Uppräkningen i 1 § URL är dock inte uttömmande, utan även 

”verk som kommit till uttryck på något annat sätt”54 kan anses vara ett konstnärligt eller litterärt 

verk och således omfattas av upphovsrätten. 

I 2 § 1 stycket URL anges att 

”Upphovsrätt innefattar, med de inskränker som föreskrivs i det följande, uteslutande rätt att förfoga 

över verket genom att framställa exemplar av det och genom att göra det tillgängligt för allmänheten, i 

ursprungligt eller förändrat skick, i översättning eller bearbetning, i annan litteratur- eller konstart eller 

i annan teknik”. 

Verket behöver alltså inte vara i sin originalform eller i det ursprungliga exemplaret för att 

rättighetsinnehavaren ska ha en beständig ensamrätt. Det blir i och med detta viktigt att utröna 

vad som anses vara ett upphovsrättsligt skyddat verk och vad som inte är det, eftersom de verk 

som inte skyddas av upphovsrätten således kan användas fritt.  

                                                      
50 Se 2 kap. 16 § Regeringsformen (1974:152) där det nämns att upphovsmän har en rätt till sina egenskapade 

verk. 
51 Se Förenta Nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, art. 27 p. 2: ”Var och en har rätt 

till skydd för de ideella och materiella intressen som härrör från vetenskapliga, litterära och känstnärliga verk 
till vilka han eller hon är upphovsman”.  
52 Med ”litterärt verk” avses verk som anger, sammanställer, beskriver eller åskådliggör något, vilket då inte 

enbart innebär böcker. Även exempelvis tekniska beskrivningar eller tidningsartiklar omfattas av upphovsrätten. 

Mer om detta, se exempelvis Bernitz, m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 55 ff. 
53 För att ett verk ska anses vara ”konstnärligt” och omfattas av upphovsrätten krävs det  att verket skapats med 

”en konstnärlig ambition och i syfte att uppnå en konstnärlig verkan, se SOU 1956:25 s. 65. Filmer och 

konstverk är exempel på konstnärliga verk som omfattas av upphovsrätten. 
54 Se 1 § p. 7 URL.  
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2.5.2        Upphovsrättsligt skyddade verk  

För att ett verk ska innefattas av upphovsrätten krävs att vissa rekvisit är uppfyllda. Först och 

främst, som det går att utläsa ur 1 § URL, måste verket vara skapat av någon. Verket måste 

dessutom uppvisa en viss självständighet och originalitet,55 alltså en verkshöjd, för att förhindra 

att två personer skapar likadana verk som båda två då skyddas genom upphovsrätt. Vidare 

bestäms sedan verkets skyddsomfång, med hänsyn till dubbelskapandekriteriet. Dubbel-

skapandekriteriet i sig räcker inte för att ett verk ska anses inneha originalitet och särprägel, 

men innebär ändå att verkets skyddsomfång ökar om det inte är troligt att en annan person skulle 

ha kunnat skapa ett i princip identiskt verk utan att ha haft kännedom om det ursprungliga 

verket.56 Kraven som ställs för att rekvisiten ska anses vara uppfyllda är relativt låga, men det 

kan enkelt uttryckas som att det är nivån på verkshöjden som avgör verkets skyddsomfång. Ju 

högre originalitet ett verk besitter, desto bredare skydd tillges det.57 

2.5.3        Ekonomiska och ideella rättigheter 

När ett skapat verk tillerkänns upphovsrättsligt skydd tillkommer rättigheter förknippade med 

verket. Dessa rättigheter kan vara av antingen ekonomisk och ideell natur. De ekonomiska 

rättigheterna återfinns i 2 § URL och syftar till bestämmanderätten över exemplarframställning 

och rätten att göra verket tillgängligt för allmänheten.58 Inte bara beständiga exemplar innefattas 

i ensamrätten, utan även tillfälliga exemplar, enligt 2 § 2 st. URL. Ensamrätten till exemplar-

framställning innebär således att det är rättighetsinnehavaren som bestämmer när, var och hur 

verket ska mångfaldigas i nya upplagor eller i nya kopior. Rätten att tillgängliggöra verket för 

allmänheten innebär att ett redan existerande exemplar används och görs tillgängligt för 

allmänheten att ta del av.59 

Av 3 § URL går att utläsa att de ideella rättigheterna avser det personliga bandet som torde 

uppstå mellan rättighetsinnehavaren och dennes verk. De ideella rättigheterna innefattar bland 

annat rätten att bli namngiven vid användningen av verket.60  

                                                      
55 Prop. 1960:17 s. 379. 
56 Bernitz, m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 56. 
57 a.a., s. 65. 
58 Se 2 § URL.  
59 Se SOU 2001:3, s. 264. Ett verk görs tillgängligt för allmänheten genom överföring till allmänheten, offentligt 

framförande, offentlig visning och spridning till allmänheten. 
60 Se exempelvis Olsson & Rosén, Upphovsrättslagstiftningen: en kommentar, s. 21 och prop. 2004/05:110 s. 36 

ff.  
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Rättigheterna brukar generellt bara gälla under rättighetsinnehavarens levnadstid och därefter 

kvarstår rättigheterna i 50-70 år. Efter att dessa år passerat anses verket som huvudregel ingå i 

den allmänna kulturskatten och kan därmed nyttjas fritt av allmänheten.61 

För att inte begränsa allmänheten i alltför stor mån, har lagstiftaren valt att införa inskränknings-

bestämmelser genom 2 kap. URL. För uppsatsens del är det främst 11 a § URL som är relevant. 

Inskränkningsbestämmelsen i 11 a § innebär ett undantag från rättighetsinnehavarens ensamrätt 

till exemplarframställning och möjliggör alltså för andra att skapa kopior på verket, under vissa 

förutsättningar. Inskränkningsbestämmelsen tillkom genom det svenska införlivandet av 

Infosoc-direktivet. 

3. Infosoc-direktivet 

3.1    Bakgrund och införande av direktivet 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av 

vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället, även kallad 

Infosoc-direktivet, förändrade den svenska upphovsrätten när det införlivades genom lag-

stiftning den 1 juli 2005.62  

Innan direktivet tillkom var upphovsrätten relativt oharmoniserad inom EU även om flera av 

medlemsländerna var bundna av Bernkonventionen och TRIPS-avtalet. Syftet med direktivet 

var att harmonisera grundläggande rättigheter inom immaterialrätten, som exempelvis rätten 

till mångfaldigande och överföring till allmänheten, samt spridningsrätten, och att införliva två 

internationella fördrag som antogs av FN:s organ för immaterialrätt, WIPO. De två inter-

nationella fördragen, WCT och WPPT, skulle därmed införlivas i gemenskapens lagstiftning.63  

Ytterligare ett syfte med direktivet var att frambringa ett starkare upphovsrättsligt skydd för 

verk i den digitala världen. Bakgrunden till det var att det inom EU ansågs nödvändigt eftersom 

att den moderna digitaliseringen, tillsammans med den digitala utvecklingen och skapandet av 

nya digitala tekniker, hade medfört att skyddade verk kunde kopieras och överföras mellan 

personer på ett annat sätt en tidigare.64 Genom att införa direktivet skulle rättigheter kopplade 

till upphovsrättsligt skyddade verk tillvaratas och tillgodoses på en gemenskapsrättslig nivå, 

                                                      
61 Olsson & Rosén, Upphovsrättslagstiftningen: en kommentar, s. 21. Se även 43-44 §§ URL, där upphovsrättens 

giltighetstid regleras. 
62 Se direktiv 2001/29/EG.  
63 Dredeir & Kur, European Intellectual Property Law, s. 270. 
64 Prop. 2004/05:110 s. 1. 
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utan att för den sakens skull motverka den fria handeln av varor och tjänster inom unionen. Den 

rådande lagstiftningen skulle alltså moderniseras för att svara mot den tekniska utvecklingen på 

området, och då främst vad gällde diverse nyttjandeformer.65 Ännu en anledning bakom 

direktivets införlivande var att främja balansen mellan allmänintresset i att kunna tillgodogöra 

sig eller nyttja upphovsrättsskyddade verk och rättighetsinnehavarens ensamrätt. 

3.2    Ett stärkt skydd för ensamrätten 

I och med Infosoc-direktivets införlivande realiserades rättighetsinnehavares ensamrätt att 

överföra sina verk och skapelser till allmänheten. Genom artikel 3.1 uppkom ett nytt upphovs-

rättsligt begrepp inom svensk rätt, ett så kallat on-demand förfarande.66 

Artikel 3 reglerar ensamrätten till att överföra verket till allmänheten. Det nya upphovsrättsliga 

förfarandet i artikel 3.1 betyder att upphovsrättsligt skyddade verk görs allmänt tillgängliga på 

ett sådant sätt att den som vill får tillgång till verket från en självvald plats, vid en självvald 

tidpunkt. Ett exempel på ett sådant förfarande är när en upphovsrättsskyddad film läggs ut på 

en hemsida på internet, där slutanvändare kan gå in och på så sätt ta del av filmen. Infosoc-

direktivet innebar alltså att tillgängliggörandet av upphovsrättsskyddade verk på internet i 

fortsättningen skulle komma att räknas in i förfarandet att överföra verket till allmänheten, 

vilket vidare skulle kräva rättighetsinnehavarens tillstånd.67  

Överföring till allmänheten i upphovsrättslig mening är därmed en överföring som sker på 

distans. Att överföringen sker på distans innebär att de slutanvändare som tar del av verket inte 

behöver befinna sig på samma plats varifrån överföringen sker. Detta har möjliggjort för 

rättighetsinnehavare att kunna följa med i den tekniska utvecklingen, genom att överföringen 

till allmänheten nu kan ske genom exempelvis podcast, streaming och andra on-demand 

tjänster. Det har även medfört att sådana överföringar som sker genom radio och TV, som 

tidigare ansetts utgöra offentliga framföranden som sker på distans, numera är att anse som 

överföringar till allmänheten.68 

Direktivet förtydligade även rätten kring framställningen av exemplar i och med artikel 2. 

Införlivandet av artikel 2 i svensk rätt medförde en ändring av 2 § URL, i vilken det numera är 

fastställt att rätten till exemplarframställning både omfattar tillfälliga och permanenta 

                                                      
65 Ds. 2007:29 s. 33. 
66 Se prop. 2004/05:110 s. 69 ff där diskussion förs kring vad som faller under överföringsrätten och inte. Jfr 

även artikel 3 Infosoc-direktivet. 
67 Prop. 2004/05:110 s. 2. 
68 Olsson, Copyright, s. 103 f. 
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exemplar.69 Som nämndes tidigare70 innebar direktivet även att en begränsning införlivades 

genom artikel 5.1, avseende rättighetsinnehavarnas ensamrätt avseende vissa, särskilda former 

av exemplarframställning.71 

3.3    Betydande införandeskäl i Infosoc-direktivet 

Införandeskälen72 finns i inledningen till samtliga EU-direktiv och fungerar som riktlinjer 

avseende tillämpningen av reglerna i direktivet. Skälen lägger grunden för det motiv som rätts-

akten grundas på och innehåller information kring hur rättsakten bör tolkas.73 Införandeskälen 

är av betydelse främst när det kommer till tillämpningen av reglerna i direktiven, eftersom EU-

domstolen använder en ändamålstolkning.74  

För uppsatsens utformning är skäl 5, 9, 31, 33 och 41 av betydelse, eftersom dessa fokuserar på 

områdena kring mångfaldigande, digital användning av verk, rättighetsinnehavarens ensamrätt 

och möjligheten till inskränkningar och undantag. 

Det femte införandeskälet fastslår att den digitala och tekniska utvecklingen har lett till nya 

möjligheter att skapa, framställa och duplicera verk, vilket föranleder en anpassning av 

lagstiftningen så att den överensstämmer med den finansiella verkligheten. Vidare anger det 

nionde införandeskälet att harmoniseringen av upphovsrätten och dess närstående rättigheter 

måste tillges en hög skyddsnivå, eftersom skyddet och rättigheterna däri har stor påverkan och 

betydelse för framtida intellektuella skapande, eftersom dessa annars tenderar att minska. Av 

skäl 31 går att utläsa att tillämpningen av reglerna i direktivet måste göras efter en skälig 

avvägning mellan rättighetsinnehavarens och enskilda användares rättigheter och intressen.  

Vidare fastslås i införandeskäl nummer 33 att  

”ensamrätten till mångfaldigande bör omfattas av ett undantag som medger vissa fall av tillfälligt 

mångfaldigande som är flyktigt eller utgör en underordnad användning och som utgör en integreras och 

väsentlig del i en teknisk process och som uteslutande syftar till att möjliggöra antingen en effektiv 

överföring i ett nät mellan tredje parter via en mellanhand eller en laglig användning av ett verk eller 

annat alster”.75 

                                                      
69 Prop. 2004/05:110 s. 88. 
70 Se avsnitt 1.1 och avsnitt 2.5.3. 
71 Prop. 2004/05:110 s. 90. 
72 Kan även benämnas som ”skäl” eller ”beaktandesatser”. 
73 Se Korling & Zamboni, Juridisk metodlära, s. 125. 
74 a.a., s. 122. 
75 Se Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa 

aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället, införandeskäl (33).  



24 

 

Införandeskäl 33 fortskrider därefter genom stadgandet att det aktuella mångfaldigandet inte 

ska anses besitta ett självständigt ekonomiskt värde, för att sedan fortsätta med exempel på vad 

detta kan innebära.  

Som nämndes tidigare har Infosoc-direktivet möjliggjort för inskränkningar och undantag, 

bland annat i artikel 5.1. Av införandeskäl 44 utläses att medlemsstaterna måste ta särskild 

hänsyn till ekonomiska konsekvenser som sådana undantag och inskränkningar kan innebära, i 

den nya digitala miljön, både nu och i framtiden. Detta eftersom att inskränkningar i 

rättighetsinnehavarens ensamrätt medför en utebliven ekonomisk kompensation. 

3.4.    Exemplarframställning och inskränkningsbestämmelserna 

Som nämndes tidigare tillkom direktivet för att på ett tydligare sätt garantera 

rättighetsinnehavarnas ensamrätt till de upphovsrättsligt skyddade verken. Ensamrätterna är 

både av ideell och ekonomisk natur,76 men det är främst de ekonomiska rättigheterna som 

regleras genom Infosoc-direktivet.  

De förfarandet som är att anse som mest relevanta för upphovsrätten och även för denna uppsats 

är främst exemplarframställningen och tillgängliggörandet av verket till allmänheten, då dessa 

är delar av rättighetsinnehavarens ekonomiska ensamrätt. Att en enskild individ kunnat ta del 

av verket på exempelvis internet har alltså åtminstone tidigare inte ansetts vara väsentligt i 

upphovsrättslig bemärkelse, eftersom att det skett utan att någon exemplarframställning eller 

överföring till allmänheten skett.77 Tidigare har detta inte ansetts gjort någon åverkan på 

rättighetsinnehavarnas ensamrätt. Men i och med Infosoc-direktivet och Filmspeler-domen (se 

nedan kapitel 6) kan synen på förfarandet ha ändrats och det kan därmed anses utgöra ett olaga 

upphovsrättsintrång att streama illegalt tillgängliggjord film på nätet.   

3.4.1        Rätten till exemplarframställning 

Upphovsrätten tillerkänner rättighetsinnehavaren en ensamrätt till exemplarframställningen av 

sitt upphovsrättsskyddade verk. Oavsett teknik, anses varje föremål som verket är definierat i, 

vara ett exemplar av verket. Av artikel 2 (som har sin motsvarighet i 2 § URL) framgår att rätten 

till exemplarframställning även gäller verk som har ett förändrat skick jämfört med originalet. 

Formuleringen av artikel 2 utformades på det sättet i syfte att markera att rättighetsinnehavarens 

                                                      
76 Se tidigare avsnitt 2.5.3. 
77 Se prop. 2004/05:110 s. 94. 
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ensamrätt till exemplarframställning gäller oavsett om verkets struktur förändrats genom 

exempelvis översättning.78 

Rättighetsinnehavarens ensamrätt gäller både direkta och indirekta framställningar. En direkt 

framställning är när verket direkt återgives i oförändrad form, medan en indirekt exemplar-

framställning är när exempelvis någon målar av ett redan befintligt konstverk. Ensamrätten 

innebär vidare att det krävs tillåtelse från rättighetsinnehavaren oavsett om verket framställs i 

sin helhet eller enbart delvis.79  

Både tillfälliga och permanenta exemplar omfattas av ensamrätten. Det innebär att en film är 

ett exemplar oavsett om filmen är framställd på en DVD-skriva eller bara finns tillfälligt 

tillgängligt på en server under en internetöverföring.80 Men att en fysisk person skapar 

beständiga kopior för privat bruk anses inte utgöra något rättsligt intrång i ensamrätten, på 

grund av inskränkningsbestämmelsen därom.  

3.4.2        Om artikel 5.2 Infosoc-direktivet 

Artikel 5.2 Infosoc-direktivet (som har sin motsvarighet i 12 § URL) behandlar ett undantag 

från rättighetsinnehavarnas ensamrätt. Artikeln har inte direkt relevans för uppsatsens 

frågeställning och syfte, men kommer ändå att redogöras för på grund av åtskillnaden som görs 

gentemot inskränkningsbestämmelsen i kommande avsnitt. 

Undantaget i artikel 5.2 möjliggör kopiering av verk genom alla typer av medier, för privat 

bruk.81 Artikel 5.2.a i direktivet föreskriver en inskränkning i ensamrätten vad gäller exemplar-

framställning i tryckt form på exempelvis papper. I och med bestämmelsen får fysiska personer 

kopiera litterära verk i en begränsad omfattning. I artikel 5.2.b anges att exemplarfram-

ställningen får ske på alla typer av medier av en fysisk person för privat bruk, om syftet av 

framställningen varken är direkt eller indirekt kommersiellt.82 Det krävs dock att rättighets-

innehavaren får en rimlig kompensation från början, för att undantaget ska vara giltigt.  Vidare 

fordras även att rättighetsinnehavaren har godkänt att den egentliga förlagan har framställts och 

gjorts tillgänglig för allmänheten och att kopian som skapas inte görs tillgänglig för utom-

                                                      
78 Prop. 2004/05:110 s. 48 f.  
79 Olsson, Copyright, s. 152. 
80 Se artikel 2.a, 2.e och artikel 3.1 Infosoc-direktivet. 
81 Något som redan var tillåtet i den svenska upphovsrättslagstiftningen genom 12 § URL.  
82 Med undantag för uppförandet av byggnadsverk, kopiering av datorprogram och exemplarframställningar i 

digital form som utgörs av sammanställningar i digital form.  
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stående. En förlaga som exempelvis tillgängliggjorts olovligt på internet får alltså inte kopieras 

eller delas med andra med stöd av undantaget i artikel 5.2 Infosoc-direktivet.  

Bestämmelsen om lovlig förlaga infördes i 12 § fjärde stycket URL i samband med att direktivet 

införlivades i svensk rätt. Syftet med kravet om lovlig förlaga var att förhindra spridningen av 

olagliga överföringar av film och musik på internet. Då den tekniska utvecklingen föranlett 

denna spridning ansågs det orimligt att allmänheten genom artikel 5.2 (med dess motsvarighet 

i 12 § URL) fritt skulle kunna sprida och ta del av skyddat material utan att en skälig 

kompensation skulle utgå till rättighetsinnehavaren. I och med kravet på en lovlig förlaga 

klarlades inom unionen att spridning och nedladdning av olovligt material för privat är 

förbjudet.83 

Inskränkningsbestämmelsen motiveras dels genom att privatpersoner kan vilja kopiera verk av 

rent praktiska skäl och dels av att det skulle vara otroligt svårt att kontrollera och förhindra 

kopiering för privat bruk och att det därför kan anses bättre att tillåta sådan kopiering i 

begränsad omfattning.84 

Den privata exemplarframställningen tar alltså sikte på fysiska exemplar där den ursprungliga 

upplagan framställts med rättighetsinnehavarens samtycke. Men att en enskild person tagit del 

av ett verk som varit tillgängligt utan rättighetsinnehavarens samtycke via webbläsning och 

som skett utan att den enskilde har försökt spara ner verket, har inte ansetts utgöra något intrång 

i rättighetsinnehavarens ensamrätt till exemplarframställning.85  

3.4.3        Om artikel 5.1 Infosoc-direktivet 

Artikel 5.1 (med sin motsvarighet i 11 a § URL) och är den enda tvingande inskränknings-

bestämmelsen i Infosoc-direktivet.86 Syftet bakom artikeln var att rättighetsinnehavarens 

ensamrätt till exemplarframställning inte skulle vara för långtgående och därmed riskera att 

inskränka allmänhetens möjlighet att ta del av verk.87 Artikel 5.1 reglerar en inskränknings-

bestämmelse i ensamrätten, som i sig inte innebär att upphovsrätten inte skyddar verket, utan 

som snarare erkänner en ansvarsfrihet för enskilda och tjänsteleverantörer i vissa fall. 

Bestämmelsen möjliggör en tillfällig exemplarframställning av verk vid digital användning av 

verk på internet.  

                                                      
83 Prop. 2004/05:110, s. 119 ff. 
84 Olsson, Copyright, s. 159 f. 
85 Prop. 2004/05:110 s. 94 ff.  
86 Olsson, Copyright, s. 152 f. 
87 Se prop. 2004/05:110 s. 90. 
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Tekniken som används vid exempelvis digital användning av verk på internet, framställer 

flertalet kopior av det verket. Framställandet av kopior krävs, dels för att möjliggöra 

användandet av tekniken, dels för att effektivisera den digitala överföringen.  

Mellanlagringar sker automatiskt på internet när material överförs från ett ställe till ett annat, 

och dessa mellanlagringar krävs för att överföringen ska gå att genomföra. Förutom dessa 

lagringar finns även tillfälliga lagringar, cashing88, som har till syfte att effektivisera över-

föringen av information. Cashing möjliggör en snabbare teknisk process när en hemsida laddas 

på internet, genom att spara hemsidan på användarens hårddisk i ett sekundärminne. När 

användaren nästa gång ska gå in på hemsidan, möjliggör cashing att den tidigare datan från 

hemsidan används, om hemsidans inte har ändrats sedan det första besöket.89    

De kopior som uppstår genom mellanlagringar och vid caching kallas för tillfälliga exemplar, 

eftersom att informationen som lagras sedan raderas eller ersätts med ny information. Dessa 

tillfälliga exemplar är nödvändiga för att kunna använda och överföra information i nätverk och 

på internet, varför alla former av cashing är tillåtna genom artikel 5.1 och därmed inskränker 

ensamrätten.90  

Detta gäller oavsett om det finns en lovlig förlaga eller inte. Det har inte ansetts finnas någon 

koppling mellan den egentliga förlagan och de tillfälliga exemplar som syftas på i artikel 5.1, 

varför kravet på en lovlig förlaga likt det krav som finns i artikel 5.2 inte ansetts erforderlig. 

Eftersom att tanken bakom artikel 5.1 varit att användare inte ska fordras beakta mellanliggande 

led som varit nödvändiga i den tekniska processen, innebär detta att de tillfälliga kopiorna i en 

sådan teknisk process är att anse som lagliga även om förlagan till kopiorna är tillgängliggjord 

på ett olagligt sätt.91 

För att bestämmelsen i artikel 5.1 ska vara tillämplig krävs dock att vissa villkor är uppfyllda. 

Dessa villkor är att exemplarframställningarna: 

a) är tillfälliga, 

b) är flyktiga eller utgör ett inkluderande av underordnad betydelse, 

c) utgör en integrerad och väsentlig del i en teknisk process 

                                                      
88 Jämför Olsson, Copright, s. 153 f. Begreppet cashing är inte rättsligt helt definierat. Cashing kan förekomma 

både hos slutanvändaren och hos den som skapat tillgång till materialet. Oavsett hos vem lagringen sker finns 

den oftast kvar i några timmar eller några dagar. 
89 Prop. 2004/05:110 s. 89. 
90 Ds 2001:13 s. 27. 
91 Prop. 2004/05:110, s. 122. 
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d) har som enda syfte att möjliggöra en överföring av ett verk eller annat alster i ett nät mellan 

tredje parter via en mellanhand eller att möjliggöra en laglig användning av ett sådant verk 

eller alster, och 

e) inte har någon självständig ekonomisk betydelse.92 

Vidare måste även rekvisiten enligt den så kallade trestegsregeln, vara uppfyllda.  

3.4.4        Om artikel 5.5 Infosoc-direktivet 

Artikel 5.5 är en trestegsregel har sin motsvarighet i flertalet internationella konventioner, bland 

annat TRIPS-avtalet, Bernkonventionen och WPPT. Eftersom att Sverige har ratificerat dessa 

konventioner ansågs det inte nödvändigt att införa en motsvarighet till artikel 5.5 i svensk rätt.93  

Syftet med trestegsregeln är att alla undantag som förekommer i Infosoc-direktivet ska tolkas i 

ljuset av denna regel. Artikel 5.5 innebär att alla undantag och inskränkningar som en medlems-

stat kan föreskriva med stöd av direktivet, endast kan tillämpas i vissa fall, och inskränkningen 

får inte strida mot det normala nyttjandet av det upphovsrättsskyddade verket. Inskränkningen 

får heller inte inkräkta på rättighetsinnehavarens rättigheter i oskälig omfattning.94 

Artikel 5.5 är därmed en tolkningsregel, som innebär att undantag från regler får ske om dessa 

undantag uppfyller ovan nämnda villkor. Undantagen som sker i enlighet med exempelvis 

artikel 5.2 får alltså inte ske, om undantaget skulle kunna tolkas stå i strid mot villkoren i 

trestegsbestämmelsen.  

Trestegsbestämmelsen har oerhörd betydelse för hur domstolar bör tänka vid avvägandet kring 

den omfattande streaming som sker på internet som i många fall drabbar musik- och film-

branschen hårt ekonomiskt. Förfarandet streaming anses av många vara ett lagligt sätt att del 

av skyddat material, eftersom att det inte är något upphovsrättsligt förfogande att titta eller 

lyssna på materialet och det därmed inte ansetts vara upphovsrättsligt relevant. 

3.4.5        Om upphovsrättslig relevans 

Syftet med inskränkningsbestämmelsen i artikel 5.1 var att undanta de tillfälliga exemplar som 

uppstår vid inläsning av en hemsida, från rättighetsinnehavarens ensamrätt. De tillfälliga 

kopiorna som skapas vid ett sådant förfarande skapas utan användarens medvetna försök att 

skapa kopior. Det var därtill önskvärt att enskilda användare och tjänsteleverantörer skulle 

                                                      
92 Se artikel 5.1 Infosoc-direktivet, samt målen C-403/08 och C-429/08, p. 23. 
93 Ds 2003:35 s. 111. 
94 Begreppen ”normalt nyttjande” och ”att oskäligt inkräkta” har ansetts ha en normativ karaktär, vilket innebär 

att begreppen inte bara kan tolkas historiskt eller utefter en nuvarande situation, utan kan även tolkas utifrån 

potentiella situationer i framtiden, se Ds 2007:29 s. 40. 
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kunna ta del av, respektive tillhandahålla, en tekniskt nödvändig process för att kunna använda 

internet utan att begå upphovsrättsintrång.95 Om det inte skulle finnas några förbehåll till 

rättighetsinnehavares ensamrätt till exemplarframställning skulle det resultera i en sämre 

utvecklingsmöjlighet i förhållande till slutanvändares användning av internet och andra digitala 

tjänster.  

Infosoc-direktivet är i jämförelse med andra internationella bestämmelser särpräglat. I artikel 9 

Bernkonventionen anges att rättighetsinnehavare har en exklusiv ensamrätt till exemplar-

framställning oavsett vilken form eller vilket sätt framställningen sker. I artikel 1.4 WCT anges 

att parterna till fördraget ska respektera artiklarna 1-21 Bernkonventionen, samt dess bihang. 

Av bihanget framgår att rätten till exemplarframställning enligt artikel 9 Bernkonventionen äger 

full tillämpning vad gäller nyttjandet av upphovsrättsskyddade verk i digital form och att en 

lagring i digital form i en elektronisk apparat ska anses vara en typ av exemplarframställning. 

Det framgår dock inte om tillfälliga exemplar är att betrakta som upphovsrättsligt relevanta, 

eftersom att varken Bernkonventionen eller WCT uppställer ett tydligt krav på att tillfälliga 

exemplar ska innefattas i ensamrätten. Enligt Axhamn är det tvetydigt huruvida tillfälliga 

exemplar som uppkommer genom digitala miljöer innefattas i ensamrätten enligt fördragen.96 

Trots att Infosoc-direktivet till stor del bygger på Bernkonventionen och WCT finns det alltså 

distinkta skillnader. De internationella konventionerna uppställer inga krav på att tillfälliga 

exemplar ska ingå i rättighetsinnehavarens ensamrätt som huvudregel. Det gör däremot Infosoc-

direktivet genom artikel 2 (med motsvarighet i 2 § URL). Direktivet innebär därmed att ett 

generösare skydd tillerkänns rättighetsinnehavare än vad de internationella konventionerna gör. 

Men i och med direktivets inskränkningsbestämmelser finns en gräns beträffande vad som anses 

vara upphovsrättsligt relevanta åtgärder. 

Gränsen för när en åtgärd anses vara upphovsrättsligt relevant är av principiell natur. Om en 

privatperson köpt en bok som denne läser anses det utgöra privatkonsumtion. Den upphovs-

rättsliga relevansen framkommer då när privatpersonen köper boken, eftersom att rättighets-

innehavaren utges kompensation för att privatpersonen tar del av verket. Att ta del av ett 

upphovsrättsskyddat verk i en analog miljö är inte en upphovsrättsligt relevant åtgärd, eftersom 

att ingen tillfällig eller permanent exemplarframställning sker.  

                                                      
95 Prop. 2004/05:110, s. 92 ff. 
96 Axhamn, Tillfälliga framställningar ac exemplar och rättsligt skydd för åtkomstspärrar i digital miljö , s. 15-

16. 
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I digitala miljöer uppstår dock tillfälliga exemplar, vilket innebär en gränsdragningsproblematik 

kring vad som avgör vad som är upphovsrättsligt relevant och inte. Problematiken klarläggs än 

mer vid jämförelse av den unionsrättsliga hållningen gentemot internationella konventioner, 

där regleringen kring tillfälliga exemplar inte är lika distinkt dragen. Infosoc-direktivet 

inbegriper visserligen undantag för vissa typer av exemplarframställningar, genom artikel 5.1, 

där en tillämpning görs utifrån tolkningsunderlagen i artikel 5.5 och införandeskälen, men 

gränsdragningen för vad som anses vara upphovsrättsligt relevant är än dock fortfarande oklar. 

Detta syns tydligt vid exemplarframställningen i digitala miljöer, där enskilda fritt tar del av 

upphovsrättsskyddat material som framställts genom illegal streaming. 

4. Upphovsrätten i förhållande till internet 

I den digitaliserade utvecklingen skapas ständigt nya tjänster och produkter som möjliggör ett 

ökat skydd för upphovsrättsskyddade verk. Samtidigt skapar utvecklingen av internet möjlig-

heter för andra aktörer till att kopiera och sprida sådant skyddat material. En ökad illegal 

exemplarframställning och överföring till allmänheten innebär ekonomiska problem för rättig-

hetsinnehavare. Som ett sätt att förhindra dessa problem och skydda rättighetsinnehavarnas 

intressen har den europeiska unionen valt att bland annat införa Infosoc-direktivet. Som tidigare 

nämnts tillkom direktivet i syfte att dels stärka rättigheterna kopplade till skyddade verk och 

dels harmonisera unionens lagstiftning på området, utan att förhindra den tekniska ut-

vecklingen.97 

4.1    Den tekniska och digitala utvecklingen 

I och med den digitala utvecklingen finns ett stort intresse från enskilda och samhället att kunna 

ta del av upphovsrättsligt skyddade verk, främst i form av film och musik, genom internet. I 

och med Infosoc-direktivet genomfördes lagändringar i ett försök att främja tillväxten av teknik 

som möjliggör lagliga alternativ för att kunna ta del av skyddat material. Rättighetsinnehavare, 

dennes återförsäljare och leverantörer av lagliga alternativ har ansett att det varit en långsam 

rättsutveckling vad gäller möjligheterna kring att ta del av upphovsrättskyddat material på 

internet. Vidare har dessa aktörer påpekat att den långsamma utvecklingen har lett till att olovlig 

fildelning och otillåten streaming har utvecklats oerhört mycket bland annat i Sverige.98 Olovlig 

fildelning, så kallad digital piratkopiering, innebär förfarandet att kopiera upphovsrättsligt 

                                                      
97 Ds 2007:29 s. 31. 
98 Ds 2007:29 s. 202 och SOU 2018:6 s. 39 f. 
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skyddat material digitalt utan rättighetsinnehavarens tillstånd.99 Det råder dock viss förvirring 

avseende den juridiska aspekten kring att använda sig av tekniken streaming, som också kallas 

direktuppspelning, on-demand eller strömmande överföring, för att ta del av illegalt tillgängligt 

material.  

4.2    Streaming 

Streaming är ett förfarande som möjliggör för fysiska personer att ta del av direktsändningar av 

verk via internet eller filer som lagrats på hemsidor. Tekniken som används vid streaming 

möjliggör att personer kan ta del av en direktuppspelning av ett verk via en teknisk enhet. Filen 

som ska spelas upp finns lagrad permanent på en hemsida och dess server används sedan för att 

användaren ska kunna ta del av verket. Förfarandet innebär att filen spelas upp direkt i 

användarens enhet, utan att det skapas en permanent kopia hos användaren. Det innebär att 

enheten måste ha en internetuppkoppling under tiden användaren tar del av verket eftersom att 

materialet visas som en direktsändning.100 Även om inga permanenta kopior sparas på enheten, 

sparas dock tillfälliga exemplar under tiden för uppspelningen.101 

4.2.1        Skillnaden mellan streaming och andra överföringar 

Streaming skiljer sig alltså ifrån fildelning genom att filen aldrig sparas permanent på 

slutanvändarens enhet. Vidare skiljer sig fenomenen åt eftersom att vid fildelning krävs ingen 

internetuppkoppling för slutanvändaren, för att ta del av filens innehåll när den är fullt 

nedladdad. Vid ett streamingförfarande försvinner filen när internetuppkopplingen bryts. 

Vid förfarandet streaming används en så kallad pull-teknik, som innebär att ett verk görs 

tillgängligt för slutanvändaren när denne väljer det. Vid radio- och tv-sändningar används en 

push-teknik, vilket betyder att verket sänds ut oberoende på om slutanvändaren önskar det eller 

inte. Slutanvändaren kan vid en sådan teknik inte välja när den vill ta del verket, men kan 

däremot välja om den ska ta del av det.102 Distinktionen mellan en pull-teknik och en push-

teknik avgörs alltså på slutanvändarens aktion, där en pull-teknik tycks kräva att slutanvändaren 

själv väljer vilket innehåll som ska spelas upp. Att slutanvändaren enbart väljer vilken tv-kanal 

                                                      
99 Se avsnitt 4.2 som redogör för rekvisiten som måste vara uppfyllda för att man ska få kopiera upphovsrättsligt 

skyddat material. 
100 Olsson, Copyright, s. 105. 
101 Edmar, Internetpublicering och sociala medier, s. 52. 
102 Olsson, Copyright, s. 100 ff. 
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eller radiostation denne vill lyssna på tycks inte falla in under begreppet, eftersom det är tv-

kanalen eller radiostationen som väljer vad som ska överföras.103  

Idag tillhandahåller radiostationer och TV-leverantörer oftast digitala boxar och program som 

möjliggör för användare att ta del av redan spelade verk, vid tillfällen som användaren själv 

väljer. Dessa tjänster brukar kallas för rundradiosändningar och time shiftning. Tjänsterna med-

för visserligen att slutanvändaren till viss del kan välja vilket innehåll denne vill ta del av, men 

användaren är fortfarande begränsad till vad TV-leverantören eller radiostationen har sänt 

tidigare, och därmed är det fortfarande att anse som en push-teknik, och inte en streamingtjänst 

i rättslig mening.104 

4.2.2        Betaltjänster och illegala streamingtjänster 

Idag är det tämligen vanligt att internetanvändare tillgodogör sig upphovsrättskyddat material 

via förfarandet streaming. Streaming tillhandahålles bland annat genom så kallade betaltjänster 

som Netflix, Viaplay och Spotify, där slutanvändaren betalar en månadsvis ersättning för att få 

tillgång till ett visst antal upphovsrättsskyddade verk. Betaltjänsterna anses vara lagliga 

lösningar på streaming eftersom att materialet publiceras med rättighetsinnehavarens samtycke 

och densamme får även utbetalningar från betaltjänsterna för att användare ska få ta del av 

verken.  

Det finns dock illegala streamingförfarandet där användaren oftast kan ta del av upphovs-

rättsskyddat material gratis. För att en streamingtjänst ska anses vara illegal måste det upphovs-

rättsskyddade verket blivit tillgängligt utan rättighetsinnehavarens samtycke och denne får då 

inte heller ersättning för att verket gjorts tillgängligt. Det innebär att tillgängliggörandet av 

materialet har skett på illegal väg. Men om slutanvändaren begår ett upphovsrättsligt intrång 

när denne tar del av illegalt tillgängligt material har tidigare ansetts vara rättsligen oklart.  

Om förfarandet streaming omfattas av undantaget i artikel 5.1 är alltså omdiskuterat. Enligt den 

svenska upphovsrättslagstiftningen har det inte betraktats vara i strid mot 11 a § URL, eftersom 

att det inte ansett utgöra en upphovsrättsligt relevant åtgärd.  

4.3    Rättsfall avseende möjliggörandet av illegal streaming 

Det finns flertalet rättsfall som kommit de senaste åren vad gäller förfarandet streaming. 

Samtliga rättsfall har fokuserats kring aktörer som gjort upphovsrättsskyddat material 

                                                      
103 a.a., s. 100 ff.  
104 a.a., s. 103 ff. 
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tillgängligt för enskilda att ta del av via hemsidor, utan rättighetsinnehavarnas samtycke. 

Speciellt två av dessa sticker ut, på grund av att streamingtjänsterna kopplade till dessa är 

särskilt kända bland internetanvändare som streamar. Dessa rättsfall tar visserligen inte sikte på 

undantagen i 11 a § URL eller artikel 5.1, men då de är av betydelse för innebörden av streaming 

kommer de att redogöras för kort nedan.  

Dreamfilm.se och Swefilmer.com är hemsidor som underlättat för privatpersoner att genom 

länkningar kunna ta del av upphovsrättskyddat material, som tillgängliggjorts utan rättighets-

innehavarnas samtycke. Dreamfilm.se sägs exempelvis ha tillhandahållit länkar till över 1000 

olika filmer och serieavsnitt.105 

Hemsidorna underlättade för fysiska personer att ta del av upphovsrättsligt material genom 

länkning. Det innebär att hemsidorna inte hade några egna servrar med permanenta exemplar 

av filmerna, utan underlättade enbart för fysiska personer att via länkar streama filmer som 

tillgängliggjorts på servrar i exempelvis Ryssland.   

I målen prövade domstolen huruvida personerna bakom hemsidorna gjort sig skyldiga till 

upphovsrättsintrång genom att på sina hemsidor länka till upphovsrättsskyddat material. 

Förutom att tillgängliggöra material via länkning ska personerna bakom hemsidorna även ha 

administrerat, utvecklat och marknadsfört hemsidorna för egen ekonomisk vinning.106 

Domstolen fann i båda målen att de tilltalade varit inblandade i hemsidorna och att de gjort sig 

skyldiga till flertalet otillåtna överföringar till allmänheten genom länkning till verk som funnits 

på andra servrar. Förfarandet hade dels gjorts utan rättighetsinnehavarnas samtycke och dels 

gjorts för egen ekonomisk vinning, med tanke på annonsintäkterna på respektive hemsida. 

Domstolarna fann därför att de tilltalade var skyldiga till brott mot upphovsrättslagen.107 

5. Rättstillämpning av artiklarna 5.1 och 5.5 Infosoc-direktivet 

Som anförts tidigare är artikel 5.1 en inskränkningsbestämmelse som begränsar rättighets-

innehavarens ensamrätt till exemplarframställning och ensamrätt till att överföra sitt verk till 

allmänheten. Begränsningsregeln tolkas, som tidigare nämnts, utifrån trestegsregeln i artikel 

5.5. Detta kapitel presenterar EU-domstolen rättstillämpning av dessa artiklar, och samtliga 

rättsfall är så kallade förhandsavgöranden. 

                                                      
105 Se mål B 1540/18, s. 3. 
106 Se mål B 3143-17, s. 12 och mål B 1540/18, s. 21. 
107 Se mål B 1540/18, s. 44 och s. 54-55, samt mål B 3143-17, s. 17. 
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5.1    Premier League 

Premier League är en fotbollsliga som filmas med organisering av Football Association Premier 

League (FAPL). FALP är rättighetsinnehavare för filmen och innehar en ensamrätt att till-

gängliggöra matchernas audiovisuella innehåll för allmänheten.108 FAPL hade genom avtal 

beviljat TV- och programföretag licenser till sändningsrättigheter, med en klausul gällande 

territoriell begränsning. Begränsningen innebar att företagen fick en exklusiv ensamrätt att 

sända inspelningen inom ett visst territorium. Företagen säkerställde sin ensamrätt genom att 

koda alla sändningar, samt genom att inte godkänna utrustning som gjorde det möjligt att se 

deras sändning utanför det territoriella området.109 

De nationella målen berörde försök att kringgå den exklusiva ensamrätten för sändningarna. 

Flertalet pubar i Storbritannien hade använt en grekisk avkodningsutrustning för att kringgå 

kodningen. Genom att uppge en falsk grekisk identitet och adress hade pubarna köpt av-

kodningskorten och en tillhörande box avsedd för privat användning. Dessa användes för att 

kringgå licensavtalet och visa matcherna inne på pubarna.110  

EU-domstolen anförde att fotbollsmatcherna inte var upphovsrättsligt skyddade, då matcherna 

i sig inte kunde anses vara upphovsmannens egna intellektuella skapande. Domstolen 

poängterade dock att videosekvenser, förinspelade filmer och olika typer av grafik kan 

innefattas i upphovsrätten, vilket innebar att videomaterialet om matcherna var upphovsrättsligt 

skyddat. EU-domstolen ansåg att även om det videomaterialet i fråga tillerkänns ett 

upphovsrättsligt skydd, skulle ett förbud mot att nyttja utländsk avkodningsutrustning 

överskrida gränsen för vad som kan anses nödvändigt för att tillgodose detta skydd.111 

EU-domstolen behandlade sedan frågan om huruvida mottagandet av en sådan sändning, som 

visades på en TV-skärm, medför att det skett en exemplarframställning i enlighet med Infosoc-

direktivet, genom avkodningsanordningens minne och TV-skärmen. Inledningsvis kon-

staterades att exemplarframställningen i målen uppfyllde tre av villkoren i artikel 5.1, eftersom 

framställningarna varit tillfälliga, flyktiga och utgjort en integrerad del i en teknisk process. 

Vidare hade framställningarna gjorts med en satellitmottagare och en TV-skärm i syfte att 

möjliggöra mottagandet av sändningarna.112 Avseende villkor 4 och 5 i artikel 5.1, påpekade 

                                                      
108 Football Association Premier League, m.fl., C-403/08 och C-429/08. 
109 Mål C-403/08 och C-429/08, p. 30-35. 
110 Mål C-403/08 och C-429/08, p. 36-43. 
111 Mål C-403/08 och C-429/08, p. 96-117. 
112 Mål C-403/08 och C-429/08, p. 165. 
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EU-domstolen att de aktuella framställningarna inte hade syftat till att ”möjliggöra en 

överföring i ett nät mellan tredje parter via en mellanhand”113, vilket föranledde en prövning 

om huruvida syftet med framställningen varit att möjliggöra ett laglig nyttjande av ett skyddat 

verk.114 

EU-domstolen hänvisade till införandeskäl 33 (se avsnitt 3.3) och anförde att rättighetsinne-

havaren inte givit sitt tillstånd till exemplarframställningen i det aktuella fallet, vilket 

föranledde en prövning huruvida framställningen syftade till att möjliggöra ett nyttjande som 

inte var otillåtet enligt gällande lag.115  

EU-domstolen framhöll att de aktuella framställningarna låg till grund för att pubarnas satelliter 

och TV-skärmar fungerade korrekt. Att ta emot de aktuella sändningarna och visa dem utgjorde 

därför i sig inte en inskränkt handling, varken enligt den nationella eller unionsrättsliga 

lagstiftningen. Domstolen fastslog därmed att de aktuella omständigheterna i målet visade att 

de framställningar som gjorts enbart syftat till att möjliggöra en laglig användning av verket, 

vilket innebar att handlingen var laglig i enighet med artikel 5.1.116  EU-domstolen framförde 

slutligen att dess tolkning av artikeln låg i linje med direktivets syfte att främja den tekniska 

utvecklingen.117 

5.2    Infopaq 

Infopaq-målen118 rörde en konflikt mellan företaget Infopaq International (Infopaq) och Danske 

Dagblades Forening (DDF). DDF är en förening som i målet företrädde danska tidnings-

utgivare. Infopaq framställer sammanfattningar av artiklar från tidningar. Dessa utvalda artiklar 

täcker ämnen valda av Infopaqs kunder och skickas till kundernas mailadresser. När DDF fick 

vetskap om Infopaqs verksamhet ansåg DDF att Infopaq behövde tillstånd från artiklarnas 

rättighetsinnehavare för att sprida artiklarna vidare. Infopaq menade att ett sådant tillstånd inte 

behövdes.  

5.2.1        Del 1  

Den nationella domstolen begärde ett förhandsavgörande i målet avseende tolkningen av 

begreppet mångfaldigande i artikel 2.a och om inskränkningen avseende vissa tillfälliga 

                                                      
113 Se artikel 5.1 Infosoc-direktivet, samt mål C403/08 och C-429/08, p. 165-167. 
114 Mål C-403/08 och C-429/08, p. 167. 
115 Mål C-403/08 och C-429/08, p. 168-169. 
116 Mål C-403/08 och C-429/08, p. 170-172. 
117 Mål C-403/08 och C-429/08 p. 179. 
118 Mål C-5/08 och C-302/10. 
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mångfaldigande som anges i artikel 5.1. I begäran anfördes att parterna tvistade om huruvida 

lagring i datasystem och ett pappersutdrag på elva ord, omfattades av artikel 2. Vidare var det 

tvistigt om artikel 5.1 var tillämplig avseende Infopaqs verksamhet.119  

EU-domstolen120 framförde att det finns fem kumulativa kriterier som måste uppfyllas för att 

inskränkningsbestämmelsen i artikel 5.1 ska gälla. Dessa fem kriterier är att det ska röra sig om 

en tillfällig form av mångfaldigande; mångfaldigandet ska vara flyktigt eller utgöra ett 

inkluderande av underordnad betydelse; mångfaldigandet ska utgöra en integreras och väsentlig 

del i en teknisk process vars enda syfte är att möjliggöra en överföring i ett nät mellan tredje 

parter via mellanhand eller en laglig användning av ett annat alster; mångfaldigandet får inte ha 

någon självständig ekonomisk betydelse.121  

EU-domstolen framhävde att inskränkningsbestämmelsen i 5.1 är ett undantag från huvud-

regeln i artikel 2, vilket innebär att inskränkningen ska tolkas restriktivt med hänsyn till 

ensamrätten.122 Vidare konstaterade EU-domstolen att ett flyktigt mångfaldigande, som avses i 

artikel 5.1, har till syfte att möjliggöra den tekniska process som den ska utgöra en integrerad 

och väsentlig del av. I och med den restriktiva tolkningen av artikel 5.1 innebär detta att det 

flyktiga mångfaldigandet inte får överstiga vad som är absolut tvunget för att den tekniska 

processen ska fungera på ett tillfredsställande sätt.123  Domstolen anförde att mångfaldigandet 

inte får existera längre än vad som krävs för att den tekniska processen ska fungera och ska 

raderas automatiskt så snart det inte längre krävs för den tekniska processen. Annars kan 

mångfaldigandet inte vara att anse som flyktigt i sin karaktär.124 

EU-domstolen valde därefter att pröva sakfrågan i målet och förkunnade att skapandet av filerna 

var flyktiga i sin natur, eftersom filerna raderades per automatik från datorminnet. EU-

domstolen poängterade dock att underlaget från den nationella domstolen inte var nog utförligt 

för att EU-domstolen skulle kunna bedöma huruvida lagringen av den utdragna informationen 

var så pass automatiserad att det raderades utan mänskligt ingripande. Det var därför upp till 

den nationella domstolen att döma i frågan om raderingen av filerna var beroende av viljan hos 

                                                      
119 Mål C-5/08, p. 22-25. 
120 I och med ikraftträdandet av Lissabonfördraget den 1 december 2009 ändrade EG-domstolen namn till 

Europeiska unionens domstol, förkortat EU-domstolen. 
121 Se mål C-5/08, p. 54-55. 
122 Mål C-5/08, p. 56-57. 
123 Mål C-5/08, p. 61. 
124 Se mål C-5/08, p. 64. Här nämnde domstolen även införandeskäl 33 i Infosoc-direktivet, som anger att 

exempelvis webbläsning är att anse som ett tillfälligt mångfaldigande enligt artikel 5.1, eftersom att det både 

skapas och raderas automatiskt. 
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användaren, som använde denna form av mångfaldigande.125 Vad gällde de utskrivna orden på 

papper ansåg EU-domstolen att detta inte kunde undantas från rättighetsinnehavarnas ensamrätt 

till exemplarframställning, då pappret inte kunde raderas utan mänsklig inblandning.126 

5.2.2        Del 2 

Den nationella domstolen begärde ett nytt förhandsavgörande med huvudsakligen samma 

frågeställning, eftersom att det inte gick att avgöra målet med hjälp av EU-domstolens svar.127  

EU-domstolen framförde först hur det tekniska förfarandet i det aktuella målet förhöll sig till 

villkoret i artikel 5.1 gällande att exemplarframställningen ska utgöra en ”integrerad och 

väsentlig del i en teknisk process”.128 Det anfördes att villkoret ska tolkas som att exemplar-

framställningen i sin helhet ska genomföras genom den tekniska processen.129 Det innebär att 

om framställningen inte är nödvändig för den tekniska processens funktion, kan den inte ligga 

till grund för en inskränkning enligt direktivet. I det nationella målet utgjordes den tekniska 

processen utav insamling av data, vilket enligt domstolen inte kunde fungera utan ett tillfälligt 

exemplarframställande, och därmed ansågs villkoret i artikel 5.1 vara uppfyllt.130  

Den nationella domstolen ville även få hjälp i hur tolkningen skulle göras avseende villkoret att 

exemplarframställningen ”endast ska syfta till att möjliggöra antingen en överföring av verk 

eller annat alster i ett nät mellan tredje parter via en mellanhand eller en laglig användning av 

ett verk eller alster”.131 EU-domstolen konstaterade att framställandet i det aktuella målet inte 

hade för avsikt att möjliggöra en överföring i ett nät mellan tredje parter genom en mellanhand. 

EU-domstolen menade dock att mångfaldigandet syftade till en laglig användning, samt att 

rättighetsinnehavarna visserligen inte lämnat tillåtelse till de gjorda sammanfattningarna, men 

att användandet av verken på ett sådant sätt inte kunde anses vara olagligt vare sig enligt 

nationell eller unionsrättslig rätt. Detta då utarbetandet av sammanfattningar i sig inte är 

otillåtet. Vidare påpekade domstolen att användandet inte hade någon självständig ekonomisk 

betydelse. Därmed ansågs samtliga villkor uppfyllda i artikel 5.1, vilket innebär att en 

datainsamlingsprocess med tillfälliga mångfaldiganden inte anses strida mot artikel 5.5.132  

                                                      
125 Se mål C-5/08, p. 65-66. 
126 Se mål C-5/08, p. 67-71. 
127 Se mål C-302/10, p. 1-8. 
128 Mål C-302/10, p. 29. 
129 Mål C-302/10, p. 30-32 
130 Mål C-302/10, p. 37. 
131 Mål C-302/10, p. 40. 
132 Mål C-302/10, p. 44-46.  
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5.3    Meltwater 

Infopaq-målen har nämnts i senare rättsfall på området, bland annat i målet Melwater133. 

Melwater berör dock frågor kring skapandet av tillfälliga exemplar som framställs och 

temporärt lagras i cacheminne och skärmminne hos en slutanvändare som tar del av 

sammanfattade artiklar genom länkar. EU-domstolen kom fram till samma slutsats som i 

Infopaq-målen, med ett tillägg om att det är irrelevant var i den tekniska processen kopian 

framställs och huruvida processen startas genom slutanvändarens egna handlande genom att 

klicka på länken.134 En intressant slutsats från detta mål är att EU-domstolen anser att kopiorna 

som skapades på casheminnet uppfyller samtliga villkor i artikel 5.1, trots att den nationella 

domstolen uttalat att den tekniska processen är möjlig, om än långsammare, utan dessa kopior. 

Domstolen ansåg att den tillfälliga exemplarframställningen inte stred mot artikel 5, eftersom 

att det skulle vara orimligt att kräva av slutanvändare att ansöka om tillstånd varje gång de 

besöker hemsidan i fråga, och att kopiorna krävdes för att användarna skulle kunna besöka 

hemsidorna överhuvudtaget.135 

5.4    Avslutande kommentar 

Rättsfallen har alltså berört tolkningen av artikel 5.1 och artikel 5.5. I Premier League-målet 

anförde domstolen att tillfälliga exemplarframställningar som skapats för att möjliggöra 

mottagandet från en satellitbox till en TV, inte är otillåtna enligt tillämplig lag och därmed inte 

kan anses utgöra olaglig användning av verket.  

I Infopaq-målen fastslog EU-domstolen att Infopaqs användning av verken inte kunde anses 

otillåtna eftersom verksamheten inte ansågs vara olaglig enligt gällande lagstiftning. Det var 

alltså irrelevant huruvida rättighetsinnehavarna givit sitt samtycke eller inte till utarbetandet av 

sammanfattningarna av artiklarna.  

Sammantaget har EU-domstolen systematiskt testat de villkor som är stipulerade i artikel 5.1. 

Domstolen har i samtliga fall påpekat att inskränkningsbestämmelsen ska användas restriktivt 

för att tillförsäkra rättighetsinnehavare deras ensamrätt, men även pekat på vikten av att inte 

hämma den teknologiska utvecklingen. Således har EU-domstolens tolkning i rättsfallen legat 

i linje med införandeskälen till Infosoc-direktivet. 

                                                      
133 Mål C-360/13. 
134 Se mål C-360/13, p. 26-38. 
135 Mål C-360/13, p. 54-62. 
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6. Filmspeler-domen 

EU-domstolen lämnade den 26 april 2017 ett förhandsavgörande i målet som numera refereras 

till som Filmspeler-domen.136 Förhandsavgörandet behandlade bland annat frågan hur in-

skränkningsbestämmelsen i artikel 5.1 förhåller sig till möjligheten att sälja en multimedia-

spelare som möjliggör streaming av verk som gjort tillgängligt utan rättighetsinnehavarens 

tillstånd. 

6.1    Bakgrund 

Det nationella målet berörde tvisten mellan stiftelsen Stichting Brein och Jack Fredrik Wullems. 

Stichting Brein har till huvuduppgift att tillvarata och tillförsäkra olika rättighetsinnehavare 

deras rättigheter för framställda och skapade verk. Jack Fredrik Wullems har sålt en multi-

mediaspelare kallad Filmspeler, som hade ett tilläggsprogram med öppen källkod. Tilläggs-

programmet hade skapats av tredje part, fanns fritt tillgängligt på internet och länkade till 

hemsidor där användaren kunde ta del av upphovsrättsskyddade verk genom streaming. Vissa 

hemsidor innehöll upphovsrättsskyddat material, som gjorts tillgängligt med rättighetsinne-

havarnas samtycke, och andra tillgängliggjorde material utan tillstånd.   

Stichting Brein anförde i den nationella domstolen att Wullems handlat i strid med artikel 3 

eftersom att försäljningen av Filmspeler innebar en överföring till allmänheten och yrkade att 

domstolen skulle förelägga Wullems att upphöra med försäljningen, alternativt att sluta erbjuda 

tilläggsprogrammet. Wullens hävdade å sin sida att försäljningen var laglig, då streaming av 

upphovsrättsskyddade verk från en olaglig källa omfattas av artikel 5.1.  

6.2    Tolkningsfrågor 

Eftersom det enbart är de tredje och fjärde tolkningsfrågorna i förhandsavgörandet som har en 

direkt relevans för uppsatsens frågeställning, kommer övriga tolkningsfrågor inte att behandlas.  

Den nationella domstolen påpekade att EU-domstolen tidigare inte uttalat sig om vad den reella 

innebörden av laglig användning i artikel 5.1 är, och ställde därför följande fråga:  

”Ska artikel 5 i direktiv 2001/29 tolkas så, att det inte rör sig om ʼlaglig användning’ i den mening som 

avses i punkt 1 b i nämnda artikel om en slutanvändare gör ett tillfälligt mångfaldigande vid strömningen 

av ett upphovsrättsligt skyddat verk från en webbplats som drivs av en tredje man och på vilken detta 

upphovsrättsligt skyddade verk utbjuds utan rättsinnehavarnas samtycke?”137 

                                                      
136 Mål C-527/15. 
137 Mål C-527/15 p. 22.. 
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Vidare ställde den nationella domstolen frågan: 

Om den tredje frågan besvaras nekande, strider i så fall en slutanvändares tillfälliga mångfaldigande 

vid strömningen av ett upphovsrättsligt skyddat verk från en webbplats som drivs av en tredje man och 

på vilken detta upphovsrättsligt skyddade verk utbjuds utan rättsinnehavarnas samtycke mot 

ʼtrestegstestet’ enligt artikel 5.5 i direktiv 2001/29?ˮ138 

EU-kommissionen meddelade att frågorna var hypotetiska, då de avsåg streaming av 

upphovsrättsskyddade verk och inte försäljningen av multimediaspelaren, och att begäran 

därför kunde avslås.139 EU-domstolen anförde dock att det förelåg ett samband mellan frågorna 

och omständigheterna i det aktuella målet, eftersom Stiching Brein hade begärt den nationella 

domstolen att fastställa att streaming av upphovsrättsskyddade verk, som sker genom en 

hemsida som olagligt tillhandahåller verket, inte är en laglig användning i den mening som 

avses i artikel 5.140 För att den nationella domstolen skulle kunna ge besked, var begreppens 

innebörd tvungna att fastställas av EU-domstolen. 

EU-domstolen anvisade att vissa villkor som måste vara uppfyllda, för att ett mångfaldigande 

skulle kunna omfattas av bestämmelsen i artikel 5.1.141 EU-domstolen anförde också att artikel 

5.5 är av betydelse, då artikeln stadgar att alla undantag som sker med stöd av direktivet måste 

tillämpas med en restriktiv tolkning och får då inte strida mot det normala nyttjandet av verket 

eller inkräkta i oskälig omfattning på rättighetsinnehavarens ensamrätt.142  

6.3    Prövning i sak 

Huvudfrågan i målet var huruvida syftet med mångfaldigandet var att möjliggöra en laglig 

användning av ett skyddat verk.143 Domstolen refererade till införandeskäl 33 i direktivet, 

vilken säger att en användning är laglig om den sker med tillåtelse eller om den inte är olaglig. 

Domstolen hänvisade också till artikel 5.5 om att användandet av inskränkningsbestämmelser 

ska ske restriktivt. I fallet stod det klart att Wullems inte hade tillstånd av rättighetsinnehavarna, 

vilket innebar att frågan som skulle besvaras var om användningen av verken var tillåten enligt 

tillämplig lag. Domstolen hänvisade här till praxis på området.144   

                                                      
138 Mål C-527/15 p. 22. 
139 Mål C-527/15 p. 54-56. 
140 Mål C-527/15 p. 57. 
141 Mål C-527/15 p. 60-62. 
142 Mål C-527/15 p. 63. 
143 Mål C.527/15, p. 64. Alternativet, att syftet med exemplarframställningen var att möjliggöra en ”överföring i 

ett nät mellan tredje parter via en mellanhand” förelåg inte enligt domstolen.  
144 Se kapitel 5. 
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I Premier League-målet145 anförde EU-domstolen att om tillfälliga exemplarframställningar 

möjliggör att en korrekt fungerande kommunikation mellan en satellitbox och en TV-skärm kan 

exemplaren vara tillåtna. Att ta emot sändningarna och visa dem för en privat sfär, ansågs där 

utgöra en laglig användning, oavsett om verket som visades var upphovsrättsskyddat. Samma 

argumentation fördes i Infopaq-målet146, där EU-domstolen framfört att användandet som 

aktualiserades där var lagligt, utan rättighetsinnehavarnas samtycke, eftersom att det inte var 

olagligt enligt gällande lag.147 I Filmerspeler-domen valde domstolen att ta särskild hänsyn till 

att potentiella kunder av multimediaspelaren skulle välja spelaren på grund av de förinstallerade 

tilläggsprogrammen, samt att kunderna med avsikt och förståelse om omständigheterna köper 

spelaren eftersom att den möjliggör för slutanvändaren att ta del av skyddade verk gratis och 

utan tillstånd av rättighetsinnehavarna.148 

Domstolen anförde att 

”en tillfällig form av mångfaldigande på en multimediaspelare (såsom den som är aktuell i det nationella 

målet) av upphovsrättsligt skyddade verk som strömmas från webbplatser som drivs av tredje man och 

på vilka dessa verk finns tillgängliga utan upphovsrättsinnehavarens samtycke därtill, ska i princip 

anses strida mot det normala nyttjandet av verket och oskäligt inkräkta på rättsinnehavarens legitima 

intresse.”149 

Vidare menade domstolen att den i målet aktuella exemplarframställningen skulle innebära en 

oskälig inskränkning på rättighetsinnehavarnas ekonomiska intressen, i och med att en sådan 

exemplarframställning kan föranleda en minskad volym av lagliga överföringar av verken i 

fråga.150 Därmed ansåg domstolen att artiklarna 5.1 och 5.5 skulle tolkas som att de 

exemplarframställningar som skapas genom en sådan multimediaspelare, inte uppfyller de 

villkor som ställs. De tillfälliga exemplarframställningar som sker i och med sådana 

multimediaspelare ska därmed inte anses utgöra en ”laglig användning”. 

7. Analys 

7.1    Utgångspunkt 

Uppsatsens utgångspunkt har varit att utröna hur det relativt nya förfarandet streaming förhåller 

sig till rättighetsinnehavarens ensamrätt till exemplarframställning och överföring till allmän-

                                                      
145 Se avsnitt 5.1. 
146 Se avsnitt 5.2. 
147 Mål C-527/15, p. 68. 
148 Mål C-327/15, p. 69. 
149 Mål C-527/15, p. 70. 
150 Mål C-527/15, p. 70. 
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heten. Vidare har utgångspunkten varit att utreda huruvida förfarandet är lagligt i och med in-

skränkningsbestämmelserna i artiklarna 5.1 och 5.5. 

Som anfördes i andra kapitlet har upphovsrätten länge varit ett område som tillerkänts rättsligt 

skydd, för att främja teknisk utveckling, kultur och nytänkande. Upphovsrätten ska alltså 

skydda det intellektuella skapandet och därigenom understödja kreativitet. I och med EU-

rättens utveckling inom området har upphovsrätten harmoniserats för att tillförsäkra 

rättighetsinnehavare samma skyddsnivå internationellt, som nationellt.151 Infosoc-direktivet har 

spelat en betydande roll i harmoniseringen av unionsrätten. Direktivets huvudsakliga syfte är 

att tillförsäkra rättighetsinnehavare deras ensamrätt i den snabbt föränderliga, digitala 

utvecklingen. Men för att inte dessa ensamrätter ska hämma den digitala utvecklingen har även 

syftet varit att skapa en balans mellan rättighetsinnehavares och allmänhetens intressen. Därav 

innehåller Infosoc-direktivet bestämmelser som inskränker ensamrätten i vissa fall.  

En av dessa inskränkningsbestämmelser finns i artikel 5.1, och har varit utgångsläge för denna 

uppsats. Regeln införlivades i svensk lag år 2005 genom 11 a § URL. 

Huvudregeln inom upphovsrätten är att rättighetsinnehavare har ensamrätt att framställa 

exemplar av sitt verk, men om vissa kriterier uppfylls undantas en aktuell framställning från 

upphovsmannens ensamrätt.152 

Dessa kriterier har diskuterats i såväl svensk rättspraxis, som i rättsfall från EU-domstolen. EU-

domstolen har fastslagit att tillfälliga exemplarframställningar som möjliggör sändningar 

mellan en satellitbox och en TV, utgör ett undantag från rättighetsinnehavares ensamrätt då ett 

sådant förfarande inte varit otillåtet enligt gällande lag. Vidare har EU-domstolen uttalat sig om 

att trots att upphovsrättsinnehavare inte givit tillåtelse till utarbetandet av sammanfattningar av 

deras verk, är användandet av verket lagligt då det inte stridit mot gällande rätt. EU-domstolen 

har även ansett att skärm- och cashekopior, som skapats och använts av en slutanvändare när 

denne besökt en hemsida, inte utgör upphovsrättsintrång då villkoren i artiklarna 5.1 och 5.5 

Infosoc-direktiven varit uppfyllda.  

7.2    Analys av utgången i Filmspeler-domen 

EU-domstolen anförde i domen att en tillfällig exemplarframställning av ett skyddat verk, på 

en multimediaspelare, som streamas från en hemsida som skapats av tredje man, som saknar 

                                                      
151 Se bland annat ovan avsnitt 2.3 och 2.4.2. 
152 Se ovan avsnitt 2.5.3. 
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rättigheter att tillgängliggöra verket, inte kan anses uppfylla de villkor som anges i artiklarna 

5.1 och 5.5 Infosoc-direktivet.153 I domen tog domstolen hänsyn till att den huvudsakliga 

anledningen för någon att köpa mulitmediaspelaren, presumerades vara att få åtkomst till det 

förinstallerade tilläggsprogrammet, som möjliggör en gratis streaming av upphovsrättsligt 

skyddade verk. EU-domstolen beaktade därmed kundernas potentiella avsikt och vetskap kring 

multimediaspelaren.  

Domstolens avgörande skiljer sig därmed från tidigare avgöranden, eftersom tidigare praxis på 

området inte tagit hänsyn till slutanvändarens potentiella kunskap i samma omfattning. I 

Premier League-fallet uttalade domstolen exempelvis att det inte var otillåtet att ta emot en 

sändning och visa denna för en sluten, privat krets, eftersom det inte var olagligt.154 I Premier 

League-fallet diskuterades det inte överhuvudtaget om slutanvändaren hade avsikt eller vetskap 

om sändningarnas beskaffenhet när de valde att ta del av dem. Däremot markerade domstolen 

att slutanvändarna inte var medvetna om de tillfälliga exemplar som skapades i satellitboxens 

minne och på TV-skärmen.  

Intressant nog fördes ingen liknande argumentation eller diskussion i Filmspeler-domen kring 

vetskapen om den tillfälliga exemplarframställningen som uppstod genom multimediaspelaren. 

Istället tog EU-domstolen sikte på att den typen av exemplarframställning som görs i en 

multimediaspelare hypotetiskt sett borde leda till en minskad volym lagliga transaktioner och 

därmed en betydande minskad ekonomisk ersättning för rättighetsinnehavaren. Det innebar 

enligt domstolen att det normala nyttjandet av verket påverkades och därav skulle 

exemplarframställningen i det aktuella fallet medföra ett oskäligt intrång i rättighets-

innehavarens ensamrätt.155 Enligt Infosoc-direktivet och praxis får tillämpningen av artikel 5.1 

Infosoc-direktivet inte strida mot artikel 5.5 i samma direktiv, vilket alltså domstolen tog 

hänsyn till.  

Domstolen diskuterade tidigare praxis där olika tillfälliga exemplarframställningar bedömts 

vara tillåtna eftersom de inte varit otillåtna enligt gällande rätt. Därmed har man i tidigare praxis 

gjort en prövning mellan å ena sidan framställningens syfte att möjliggöra en laglig användning, 

å andra sidan tillämplig lagstiftning. I Filmspeler-domen har en sådan prövning inte gjorts, utan 

avgörandet har grundats på slutanvändarens eventuella avsikt och vetskap vid införskaffandet 

                                                      
153 Dom C-527/15, p. 73. 
154 Se fotnot 108. 
155 Se mål C-527/15, p. 70. 
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av en digital enhet. Därmed har domstolen valt att främst diskutera tillämpningen av artikel 5.5 

Infosoc-direktivet, vilket alltså särskiljer avgörandet från tidigare praxis inom området. 

7.3    Filmspeler-domens genomslagskraft 

Inom svensk rättstillämpning har det innan Filmspeler-domen inte ansetts vara upphovsrättsligt 

relevant att slutanvändare enbart tittar eller lyssnar på ett upphovsrättsskyddat verk som 

tillgängliggjorts utan samtycke från rättighetsinnehavaren.156 I och med utslaget i Filmspeler-

domen kan detta synsätt ha förändrats.  

Som nämndes i föregående avsnitt har domstolen valt att i Filmspeler-domen fokusera 

avgörandet kring slutanvändarens vetskap och kunnande, vilket i tidigare praxis inte gjorts i 

samma omfattning. Att köpa en multimediaspelare likt Filmspeler försätter slutanvändaren i en 

ond tro, vilket föranlett att exemplarframställningen inte bör kunna omfattas av artiklarna 5.1 

och 5.5 Infosoc-direktivet. EU-domstolen slår i förhandsavgörandet fast att en sådan exemplar-

framställning, i och med slutanvändarens vetskap, strider mot vad som kan anses utgöra ett 

normalt nyttjande och inskränker rättighetsinnehavarens intressen i en alltför omfattande 

mån.157 

Avgörandet har föranlett vissa frågeställningars uppkomst. Förhandsavgörandet är väldigt 

specificerat vad gäller ställningstagandet avseende exemplarframställningen. Det är fastställt 

att exemplarframställningen, som sker genom en multimediaspelare likt Filmspeler, är otillåten. 

Innebär avgörandet att inköpet av en sådan multimediaspelare är att anse otillåten? Innebär det 

att slutanvändare, i form av privatpersoner, inte får genom förfarandet streaming ta del av 

material om de har vetskap och kunskap om att materialet är tillgängligt utan rättighets-

innehavarens tillåtelse?  

EU-domstolen ansåg att beslutet i det aktuella fallet skulle grundas på marknadsföringen av 

produkten, köparnas potentiella avsikter och kunskaper kring produkten och dess möjligheter, 

samt eventuella ekonomiska konsekvenser som kunde uppkomma för rättighetsinnehavarna. 

Ingenstans i avgörandet förekommer en diskussion eller antydan om huruvida det är tillåtet eller 

inte att genom förfarandet streaming ta del av ett verk utan rättighetsinnehavares samtycke. 

Därmed kan det anses i princip grundlöst att tolka avgörandet som att det är ett upphovsrättsligt 

relevant intrång att som slutanvändare genom streaming ta del av ett sådant verk.  

                                                      
156 Se exempelvis avsnitt 4.2.2. 
157 Dom C-527/15, p. 70. 
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Det förefaller svårt att svara på hur upplysande avgörandet är avseende enskildas möjligheter 

att ta del av verk genom gratis streaming. Avgörandet är som sagt oerhört specifikt och berör 

enbart exemplarframställning genom en viss typ av multimediaspelare. Domen berör 

visserligen frågor om uppsåt, som i framtiden kan föranleda viss problematik kring 

tillämpningen, då det inte är klargjort vilket rekvisit som de berörda artiklarna anknyts till i 

fallet. Det är dock i min mening klarlagt att domstolen uttrycker en ståndpunkt som talar emot 

streaming som möjliggör för slutanvändare att ta del av olovliga förlagor, även om avgörandet 

i sig inte ger en klar bild om hur ett sådant förfarande ska behandlas rättsligen.  

Det ter sig dock tveksamt att Filmerspeler-domen kommer att avsevärt kunna påverka utgången 

i ett mål där det inte förekommer klara fakta kring huruvida materialet som är tillgängligt, är 

tillhandahållet med rättighetsinnehavares samtycke, eller i ett mål där det inte framkommer om 

slutanvändaren har tagit del av verket gratis eller inte. Det skulle vara svårt att avgöra huruvida 

slutanvändaren haft kunskap eller vetskap om att verket varit tillgängligt utan rättighets-

innehavarens samtycke. Avgörandet bör i dagsläget således inte rättsligen kunna beröra slut-

användare som genom streaming tar del av upphovsrättsskyddat material, om dessa användare 

inte införskaffar en multimediaspelare som liknar Filmspeler. 

8. Sammanfattning och slutsats 

Streaming är ett fenomen som kommit att utvecklas i och med den moderna tidens digitala 

utveckling. Hemsidor och program såsom Netflix och Spotify tillhandahåller upphovsrättsligt 

skyddade verk med rättighetsinnehavares samtycke, och erbjuder slutanvändare att ta del av 

dessa genom att betala för tjänsten. Streaming sker likväl genom andra hemsidor eller program 

som tillhandahåller materialet gratis och där hemsidan finansieras genom reklamintäkter. På 

flertalet sådana hemsidor tillgängliggörs material utan rättighetsinnehavares samtycke och 

slutanvändaren tar således del av verken gratis, utan att hemsidan utger ersättning till rättighets-

innehavaren.  

Inom unionen har det innan Filmspeler-domen inte utretts huruvida det varit ett lagligt 

förfarande att som slutanvändare ta del av material som funnits fritt tillgängligt på internet. I 

Sverige har det inte ansetts upphovsrättsligt relevant. I och med Filmspeler-domen är det dock 

fastställt att enskildas kunskap om det tillgängliga materialet har relevans för om förfarandet är 

lagligt eller inte. Avgörandet är dock inte vägledande vad gäller slutanvändares eventuella 

upphovsrättsliga ansvar eftersom att domstolen inte givit några riktlinjer avseende den juridiska 

processen kring ett sådant förfarande.  
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Det går att utläsa i såväl proposition 2004/05:110 som i införandeskälen i Infosoc-direktivet att 

det innan direktivets införlivande inte ansetts eftersträvansvärt att hålla slutanvändare 

ansvarsskyldiga till upphovsrättsliga intrång som sker på internet. Artikel 5.1 infördes dock för 

att säkerställa rättighetsinnehavares skydd gentemot den tekniska utvecklingen, vilket borde 

resultera i att slutanvändare bör hållas ansvariga för eventuella upphovsrättsintrång de begår på 

internet. Visserligen infördes direktivet innan förfarandet streaming var ett relativt utbrett och 

använt fenomen, vilket kan tala för en ansvarsfrihet gentemot enskilda i det fallet. Men 

direktivet syftar till att bibehålla rättighetsinnehavares ensamrätt i en föränderlig värld, vilket, 

återigen, bör föranleda ett rättsligt ansvar för den som trots sin kunskap tar olovlig del av ett 

skyddat verk.  

Syftet med Infosoc-direktivet är att främja teknisk innovation samtidigt som rättighets-

innehavares intressen skyddas. Det finns således en målsättning att finna en balans mellan 

rättighetsinnehavares intresse av att behålla kontroll över sina verk och allmänhetens intresse i 

att ta del av verken. I och med digitaliseringen i modern tid kommer det troligtvis inom en snar 

framtid vara ännu enklare för enskilda att ta del av upphovsrättsskyddade verk, vilket även 

innebär ny teknik som möjliggör andra sätt till exemplarframställning.  Upphovsrätten har alltid 

varit skyddsvärd och bör i fortsättningen innefatta ett starkt skydd för rättighetsinnehavare. 

Därmed bör skyddet upprätthållas och utvecklas allteftersom den tekniska utvecklingen 

fortskrider. Att inskränkningsbestämmelsen i artikel 5.1 Infosoc-direktivet skulle kunna skydda 

slutanvändare som med kunskap tar del av illegalt tillgängliga verk kan rimligen inte vara i linje 

med direktivets syfte. Detta talar för att bestämmelsen inte bör vara tillämplig för sådana 

användare och att ett illegalt nyttjande av verket inte bara är straffbart för den som 

tillhandahåller och möjliggör användningen av verket, utan även för den som tar del av det. 

Men om alla typer av exemplarframställningar skulle ingå i rättighetsinnehavarens ensamrätt, 

skulle det innebära att slutanvändare skulle behöva tillåtelse att ta del av både köpta och fritt 

tillgängliga verk. Att en enskild som köpt en bok skulle behöva inhämta tillstånd att läsa samma 

bok är en absurd tanke. Men är tanken lika absurd när det rör sig om digitala miljöer?  

I och med den digitala miljön uppstår en särskild problematik vad gäller exemplarfram-

ställningen. En slutanvändare kan omöjligen vid varje tillfälle med säkerhet veta huruvida 

urkunden till en exemplarframställning utgörs av en lovlig förlaga eller inte. Inskränknings-

bestämmelserna i direktivet inskränker ensamrätten vid vissa typer av exemplar-

framställningar, där ett upphovsrättsligt ansvar skulle te sig orimligt i och med att fram-

ställningen kan ske omedvetet, per automatik eller för att en viss teknisk process ska fungera. I 
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och med Filmspeler-domen är det dock tydligt att allt fler situationer kan tänkas innefattas av 

inskränkningsbestämmelserna nu än vad som från början var tänkt.  

EU-domstolen har genom Filmspeler-domen tagit ett steg mot att utveckla resonemanget kring 

inskränkningsbestämmelserna för att anpassa dessa gentemot den tekniska utvecklingen. Det är 

emellertid inte möjligt att göra en direkt tillämpning av Filmspeler-domen, eftersom att det i 

domen inte angivits vilket rekvisit domstolen använder vad gäller användarens vetskap kring 

förfarandet. För att kunna utöka möjligheterna till att utdöma ett straffrättsligt ansvar gentemot 

slutanvändare, skulle dessa rekvisit behöva bli nämnda och utredda i större mån.  

Det finns i dagsläget inget krav på att det ska finnas en laglig förlaga vid tillämpningen av 

inskränkningsbestämmelsen i artikel 5.1. Ett förslag för att motverka illegal streaming skulle 

därmed vara att utforma artikel 5.1 på ett liknande sätt som artikel 5.2 är utformad. Sålunda 

skulle det krävas att förlagan till exemplarframställningen skapats och tillhandahålls med 

rättighetsinnehavarens samtycke. Detta skulle emellertid kunna innebära att slutanvändare 

hämmas i sitt intresse att ta del av verken, eftersom en sådan lagutformning skulle innebära att 

slutanvändaren måste försäkra sig om att hemsidan denne besöker innehar rättigheter att visa 

materialet. Att allmänhetens intresse att ta del av verk hämmas på ett sådant sätt skulle dock 

vara i strid med Infosoc-direktivets och upphovsrättens syfte. 
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