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ABSTRACT  
 
 
Streng, Alfred (2007). Ideella rättigheter i digital miljö (Moral Rights in the Digital 
Environment). Acta Wasaensia Nr 172, 372 p. 
 
 
In this research first the development of the protection and justification of copyright, 
and especially moral rights, in Europe are elaborated in order to give a basis for the 
further study. Due to the growing topicality of the problems with copyright in global, 
digital, networks, international treaties on copyright have become more or less a ne-
cessity.  
 
The Berne Convention, the Trips Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual 
Property Rights of the World Trade Organization (WTO) and the Treaties of World 
Trade Organization (WIPO), i.e. The WIPO Copyright Treaty (WCT) and WIPO Per-
formances and Phonograms Treaty (WPPT) are the most important examples of inter-
national instruments formed to cope with the problems. In EU, treaties on copyright 
have to pay regard to the general principles of EU and the rules that have their bases 
in these principles. The EU Infosoc Directive has its basis in the international treaties.  
 
The protection, justification as well as infringements of copyright, and especially mo-
ral rights, are looked upon from the perspective of the legal principles of fair practice 
and loyalty. The questions of most relevance are how can these legal principles be jus-
tified and applied in copyright and how have these legal principles been referred to 
and how are they being referred to in copyright case law. 
 
When using digital techniques and digital rights management (DRM) in a mobile digi-
tal environment also the moral rights, the paternity right and the respect or integrity 
right, are to be paid regard to. The paternity right implies that the name of the author 
should be stated when his work is made available to the public and especially when 
performed to the public in a manner required by fair practice. What is to be conceived 
as fair practice varies according to different categories of works. The integrity right 
statutes that a work cannot be altered in a way derogatory to the literary and artistic 
reputation or to the individuality of the author. The legal principles of loyalty and fair 
practice can be referred to in cases of infringements. 
 
 
Alfred Streng, Department of Business Law, University of Vaasa, PB 700, FI-65101 
Vaasa, Finland, e-mail alfred.streng@uwasa.fi 
 
KEY WORDS:  Copyright, moral rights, the legal principles of fair practice and loy-
alty, the EU Infosoc Directive, DRM, mobile applications.  
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1. INTRODUKTION  
 

1.1. Utgångspunkter för forskningen 

 

1.1.1. Digital media och upphovsrätt 

 

Intresset för digital media och upphovsrätt har ökat. Med ”digital media” skall inte 

endast förstås WorldWideWeb, utan även andra medier där digitaliseringen framskri-

dit, såsom t.ex. TV, radio och mobila nätverk. Överlag gäller att betydelsen av imma-

teriella rättigheter, IPR, har accelererat. Skapandet av konkurrensfördelar på markna-

den med hjälp av IPR och uppmärksamheten för området ifråga är således mycket 

stor. Upphovsrätten består av två olika typer av exklusiva rättigheter för upphovs-

mannen, de ekonomiska och de ideella rättigheterna. Upphovsrättslagen benämner 

uttryckligen rättigheterna enligt 2 § som ekonomiska, medan visavi de ideella rättig-

heterna är det snarare frågan om innebörden av rättigheterna som är av ideell art. 

 

De ekonomiska rättigheterna består i första hand av rätten att framställa exemplar av 

verket och rätten att göra verket tillgängligt för allmänheten. Rätten att göra verket 

tillgängligt för allmänheten omfattar, då enligt direktivet om harmonisering av vissa 

aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället, det s.k. 

Infosoc-direktivet1, fyra förfoganden: 1) överföring av digitala verk, 2) offentligt 

framförande av verket, 3) spridning av fysiska exemplar av verket och 4) offentlig 

visning av verket. På samma sätt har de ekonomiska rättigheterna indelats i 2 § 3 

mom. den finska upphovsrättslagen.2 

 

De ideella rättigheterna enligt 3 § upphovsrättslagen är det primära objektet för denna 

forskning, nämligen paternitets-, eller namnangivelserätten och integritets- eller re-

spekträtten, det vill säga rätten för upphovsmannen att motsätta sig att hans litterära 

eller konstnärliga anseende eller egenart kränks.3 Till upphovsrättslagens ideella rät-

                                                 
1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa 
aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället. Termen informationssam-
hälle som används i direktivet kan definieras generellt enligt följande: ”Informationssamhället är ett 
samhälle i vilket information används intensivt som ett element i det sociala, kulturella och politiska 
livet”, se vidare UNESCO World Information Report 1997/98. 
2 Se RP 28/2004: 20–23 och 77–79. 
3 Se Harenko, Niiranen & Tarkela 2006: 49. 
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tigheter i Finland hör även 1) den s.k. accessrätten (droit d`accès) enligt 52 a § upp-

hovsrättslagen, eller rätten för upphovsmannen att ha tillgänglighet till verket efter att 

det kommit i någon annans besittning, 2) den s.k. ångerrätten (droit de repentir) enligt 

36 § upphovsrättslagen, där upphovsmannen ges tillfälle att göra ändringar i verket 

(droit de modifier) och den s.k. reträtträtten (droit de retrait) som ger upphovsmannen 

rätt att hindra i ett avtalsförhållande ett planerat utgivande p.g.a. ändrad övertygelse, 

ny information o.dyl. 3) Klassikerskyddet enligt 53 § upphovsrättslagen kan även om-

fattas av skydd av de ideella rättigheterna.4 

 

Digitaliseringen innebär nya och på många sätt revolutionerande faktorer av teknolo-

giskt inflytande, till exempel vad gäller hastighet, interaktivitet och globalt inflytande. 

Bl.a. det globala nätverket, Internet, har i hög grad förändrat individers sätt att erhålla, 

behandla, samla och sprida information.5 Förändringen har även benämnts konver-

gens, som har nära samband med digitaliseringen. Enligt Seipel6 skiljer man mellan 

olika former av konvergens. En form är den s.k. apparatkonvergensen, där det sker en 

sammansmältning av olika slag av tekniska apparater, exempelvis datorer, teleutrust-

ning och TV-mottagare (”data, tele och media”). En annan form av konvergens är den 

s.k. nätkonvergensen, vilket innebär att differenta slag av informationsförmedling, 

som traditionellt varit åtskilda, men numera flyter in i varandra och är kapabla att 

verkställa andra mediers tjänster. Nät för kabeltv användes tidigare för enkelriktad 

sändning till allmänheten, men kan nuförtiden även användas för telefoni och inter-

netåtkomst. Främst gäller konvergensen att medier för privat kommunikation, exem-

pelvis traditionell mobiltelefoni, och medier för analoga överföringar till allmänheten, 

t.ex. radiosändningar, integreras med varandra. Med andra ord kan utvecklingen också 

beskrivas som ett skifte från fysisk media, och rättigheter anknutna till dem, mot ett 

system av villkor för tillgång till kunskap och information. En distinktion kan här 

även göras enligt bl.a. Seipel och Sandfeld Jakobsen förutom mellan apparatkonver-

gens (sammansmältning av olika kategorier av teknisk utrustning) och nätkonvergens 

(sammanföring av olika former av informationsöverföring) också mellan tjänstekon-

vergens (sammanblandning av olika typer av tjänster), och marknadskonvergens (ett 

                                                 
4 Se Haarmann 2005: 138 och Sorvari 2005: 208–209. 
5 Se Sorvari 2005: 25–30. 
6 Se Seipel 2004: 50–51. Se även Odlyzko 2001: 1–2. och Pau 2002: 1652–1653. 
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resultat av en kombination av några av de andra typerna av konvergens).7 Den snabba 

tekniska framskridningen under de senaste decennierna har följaktligen förutsatt för-

ändringar i upphovsrättslagen i sin helhet. Den viktigaste orsaken till behovet och exi-

stensen av ideella rättigheter kan anses vara den makt som teknologin utövar.8 

 

Den digitala teknologin gör det möjligt att kopiera upphovsrättsskyddade verk till 

mycket låga kostnader och utan förluster i varken tid eller kvalitet. Det grundläggande 

problemet är att digital data som är fritt tillgängligt föreligger utom kontroll och ut-

sätts för manipulation av tredje parter. Fri tillgänglighet till data och information leder 

till en ökning av intrång i de ideella rättigheterna. I on-line media, såsom inom t.ex. 

media i Internet och intranets, är förlusten av kontroll mycket större än i off-line me-

dia, såsom på disketter, CD-rom eller DVD.9 Förändringarna i sätten att framställa, 

distribuera och använda data och information, som den digitala nätverksteknologin 

frambringat, kan även förändra synen på och villkoren för vad som är ett ursprungs-

verk. Det har till exempel poängterats att det kan förekomma skillnader i synen på 

vilka verk som kan omfattas av upphovsrätt; framförallt då att man i allmänhet anser 

att de verk som omfattas av upphovsrätten är de traditionella, såsom t.ex. bildkonst-

verk och litterära alster, medan man i företagsvärlden snabbare accepterar förändring-

ar, och till exempel i och med digitaliseringen uppfattar att även upphovsrättsliga fe-

nomen som mjukvara, databaser och källkoder åtnjuter upphovsrättsligt skydd. Även 

webbsidor, portaler, bredband etc. kan anses höra till denna kategori, för att inte tala 

om diverse finansiella instrument som endast förekommer i digitala, immateriella ver-

sioner.10 

 

De sätt på vilka strukturerna inom medievärlden har förändrats, då stora mediekon-

glomerat11 ytterligare växer12 och nya mindre medieaktörer inträder på marknaden, 

                                                 
7 Se Seipel 2004: 50–51 och Sandfeld Jakobsen 2004: 61–73, 299–301. Produktionen av kunskap kan 
även anses som essensen i informationssamhället, se t.ex. Rai & Lal 2000: 223–225. Bland de första 
som överhuvudtaget använde sig av begreppet informationssamhälle, kan nämnas bl.a. Drucker 1969, 
Touraine 1969 och Bell 1973.  
8 Se t.ex. Banki 1992: 8. 
9 Se Dreier 1997: 4. 
10 Se t.ex. Dreier 2000: 5, Kemppainen 2004: 4 och Petrusson 2004: 27–28. Det kan även påtalas att 
t.ex. en strikt uppfattning av mönsterrätten inte medför någon ideell rätt för upphovsmannen trots att 
bl.a. god industridesign kan innehålla konstnärliga och motsvarande element som skulle berättiga ett 
ideellrättsligt skydd, se t.ex. Ahnegård, Asp & Ström 2001: 52–53. 
11 Konglomerat består oftast av disparata enheter som kan vara relativt löst integrerade genom någon 
form av struktur som leds av ett s.k. holding – bolag, se t.ex. Teece 2000: 60–61. 
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kan även påverka upphovsrättsliga frågor. Vid konvergensen och fusionen av olika 

typer av media bör kontrakt för överlåtelse av upphovsrätt till skyddade verk betonas, 

eftersom möjligheterna till upphovsrättsintrång är ständigt förekommande. Den domi-

nerande ställning som stora mediekonglomerat har kan påverka upphovsrättsrelatera-

de frågor.13 När skyddade verk tillgängliggörs för allmänheten otaliga gånger, först i 

t.ex. analog form, och sedan överförda, sparade och gjorda tillgängliga för allmänhe-

ten i digital form i differenta digitala miljöer, t.ex. på en hemsida i Internet eller i mo-

bila digitala system bör de involverade parterna vara varse om att respektera upp-

hovsmannens ideella rättigheter. När upphovsrätt i media diskuteras är det synnerligen 

viktigt att lyfta fram betydelsen av frågan om att erhålla upphovsmannens samtycke 

för utnyttjande och särskilt den form eller det sammanhang i vilket verket framläggs. 

Upphovsrättsorganisationerna visade länge föga intresse för bevakandet av sina med-

lemmars upphovsrättsliga problem men under den senaste tiden har intresset eskalerat 

pga bland annat den ökade medvetenheten om vad den digitala teknologin medför, 

både i positiv och negativ bemärkelse.  

 

Begreppet mediekonglomerat kan också väcka associationer till och i viss mån likstäl-

las med det motsvarande begreppet, upphovsrättsindustri. Enligt ett scenario är för-

ändringarna i koncentrationen och integrationen av media en av de förändringar som 

man skall vara mest bekymrad om när det gäller framtiden för upphovsrätten och kon-

trollen av kreativiteten och innovationen. Enligt detta scenario kommer endast ett fåtal 

mediekonglomerat att inom fem år kontrollera 85 % av media på världsmarknaden. 

Jämför även med begreppet kreativ- eller innehållsindustri, inom vilken immaterial-

rättigheterna, IPR, anses vara det ekonomiska verktyget och transaktionsförutsätt-

ningen. Denna industri sägs vara den snabbast växande industrin. Handeln med imma-

                                                                                                                                            
12 Se t.ex. Sánchez–Tabernero & Carvajal 2002: 75–81, 112–140, Picard 2002: 188–210, Kellerman 
1997: 556–565 och Rosén 1998: 77. Se WIPO Guide on Surveying the Economic Contribution of the 
Copyright–Based Industries 2003: 26–35. Se också Lessig 2004b: 162–163 och Artimo 2005: 31.    
13 Jämför till exempel nyheten i Sverige att “Aftonbladet satsar på TV via nätet”, se Leijonhufvud 
2005. Se Källström 2005 om att nyhetsbyrån Ritzau i Danmark vill begränsa det material som gratistid-
ningar, såsom MetroXpress och Urban, kan få tillgång till. Se Reiss 2005a om den finländska TV–
kanalen Nelonens och tidningen Helsingin Sanomats ökade samarbete i nyhetstjänster i Internet. Se 
Pervilä 2005 om nyheten att mindre Internetbaserade medieföretag i USA köps alltmer upp av stora 
mediekoncerner. Se även Wilhelmsson 2001: 309, som menar att medieföretag agerar alltmer som öv-
riga affärsföretag vad gäller värden och mål, dvs. det huvudsakliga målet blir att producera vinst för 
deras ägare. 
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terialrättigheterna genererar, enligt vissa uppskattningar ca 8 % av BNP i USA och 6 

% av BNP i Europa.14 

 

Enligt Ungerer innebär den nya ekonomin, (den immateriella ekonomin, den demate-

rialiserade ekonomin, såsom informationssamhället även kallas), att en global mark-

nad realiseras för första gången. I kontrast till ekonomin i industrisamhället, baserar 

sig informationssamhället på en nätverksekonomi. Ekonomiska aktiviteter och intrång 

i regler som berör dessa kan inte endast reglera och bli kontrollerad på divergerande 

geografiska marknader och i olika jurisdiktioner, utan bör också värderas utgående 

från en global standard. Således kommer behovet av samarbete mellan rättsskipare att 

öka.15 

 

Upphovsrättsinnehavarna till olika typer av verk kan få uppleva att deras verk utsätts 

för intrång då verken utnyttjas, anpassas, bearbetas eller publiceras i olika form och i 

olika typer av media av kanske deras arbetsgivare. Begreppet ”repurposing content” 

kan användas för en situation där framförallt mediekonglomerat kan utnyttja samma 

material (content) för olika ändamål i olika medier. Till exempel rättigheterna till en 

film kan användas för framställning av videokassetter, DVD:n, för sändningar i TV, 

kabel eller i annat digitalt format. Även begreppen windowing och syndicating content 

används för fenomenet att samma innehåll och journalistiska material används i olika 

medier. I denna utveckling kan man även särskilja på en s.k. intramedia fragmente-

ring och en intermedia fragmentering. Intramedia fragmentering syftar här på ök-

ningen av olika mediers möjligheter att erbjuda konsumenterna, användarna, olika 

kanaler. Intermedia fragmenteringen avser å sin sida tillkomsten av nya tekniker för 

medier att erbjuda konsumenterna, användarna, materialet. Särskiljningen mellan des-

sa fenomen kan te sig vag.16  

 

Medieägarna anser att lösningen i frågan om vem som har upphovsrätten ligger i att 

det är de som övertar upphovsrätten till de alster som deras arbetstagare skapar. Reak-

tioner har följt inom yrkeskåren, exempelvis Svensson betonar respektlösheten mot 

upphovsrätten och Napoli nämner att olika upphovsrättsligt skyddade verk används 

                                                 
14 Se WIPO Guide on Surveying the Economic Contribution of the Copyright–Based Industries 2003: 
26–35 och också Lessig 2004b: 162–163 samt Artimo 2005: 31.    
15 Ungerer 2000: 1–2.  
16 Se vidare Stephan 2005: 96–97 och Napoli 2003: 136–137 och 173–174.  
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utan tillstånd och respektlöst inom reklam och marknadsföring.17 Påståendet om upp-

hovsrättens övergång kan enbart delvis godtas, emedan det i så fall gäller enbart de 

ekonomiska rättigheterna. 

 

Överföringen av upphovsrättsligt skyddade verk är lätt att göra i den digitala världen. 

Man har inte fäst tillräcklig uppmärksamhet vid skyddet av de ideella rättigheterna, 

eftersom rättsinnehavarna har koncentrerat sig på att säkra positionen för sina ekono-

miska rättigheter.18 Men när det är frågan om digital teknologi, är även skyddet av de 

ideella rättigheterna, namnangivelserätten och respekträtten, av stor betydelse. Namn-

angivelserätten förutsätter att upphovsmannens namn skall anges enligt god sed då 

exemplar av hans verk framställs eller verket helt eller delvis tillgängliggörs för all-

mänheten. Enligt BK skall upphovsmannens namn anges då hans verk görs tillgäng-

ligt för allmänheten och särskilt då verket framställs för allmänheten.19 Det ideella 

innehållet i de ideella rättigheterna innebär dock inte att dessa rättigheter är utan eko-

nomisk betydelse.20 Till exempel namnangivelserätten är av stor betydelse när upp-

hovsmannen skall skapa sig ett anseende och rykte. Och upphovsmannens anseende 

har följaktligen stor relevans för verkets marknadsvärde.21 Respekträtten innebär att 

man inte gör sådana ändringar i verket att de kränker upphovsmannens anseende eller 

egenart och inte heller tillgängliggöra verket för allmänheten i sådan form eller i så-

dant sammanhang som är på angivet sätt kränkande för upphovsmannen. Upphovs-

mannen kan göra anspråk mot intrång i de ideella rättigheterna.22 Enligt Strömholm 

                                                 
17 Se Lindblom Hulthén 2005. Notera även t.ex. de hot mot journalistiken som viceordföranden för 
Tidningsutgivarna i Sverige, Svensson, anser som de mest akuta: ny konkurrens på traditionella områ-
den, mediekonvergensen samt materialrofferiet, dvs. respektlösheten mot upphovsrätten, se Svensson i 
Journalisten 25.5.2005 och Napoli 2003: 178–183. 
Denna utveckling garanterar således inte en pluralism eller diversitet vad gäller opinioner och åsikter 
som kommer till tals, snarare är det samma budskap eller samma typ av innehåll i olika variationer som 
görs offentligt, se t.ex. Picard 1999: 3, 8.  
18 Se Siitonen 2002: 60. 
19 Bernkonventionen Artikel 6 bis, SOU 1956: 25: 116, KB 1953: 5: 48. Se även Schönning 1998: 167, 
Koktvedgaard & Levin 2002: 39, Bernitz et al 2005: 75 och Koktvedgaard 2005: 136. 
20  Se Saxén 1955: 20. 
21 Se Haarmann 2005: 138–139, Koivumaa 2003: 31. Pohjonen 1994: 173 och Sorvari 2005: 213. 
22 Se t.ex. Koktvedgaard & Levin 2003: 138–145, 460–461, Bernitz et al 2005: 347 och Sorvari 2005: 
446. Enligt de nordiska upphovsrättslagarna kan upphovsmannen få ersättning för icke–ekonomisk 
skada, dvs. för intrång i de ideella rättigheterna. Se HD 2005: 43, där upphovsmännen tilldömdes enligt 
57 § 2 mom URL ersättning för intrång i deras paternitetsrätt. Skaparna av en ordlista hade inte angetts 
som upphovsmän på CD:n eller då dessa marknadsfördes, vilket ansågs som ett intrång i paternitetsrät-
ten enligt 3 § 1 mom URL. Se  därtill kommentarer om HD 2005: 43 och Haarmann 2005: 140, Mansa-
la 2005: 336–338 och Sorvari 2005: 90–91. Se även Mackaay 2006: 383–384. Se vidare i kapitel 2.6. 
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förekommer det i majoriteten av fall av utgivning av verk inte några problem gällande 

ideella rättigheter.23 

 

I digital miljö kan ytterligare identifieringen av vem som innehar rättigheterna till ett 

specifikt verk utgöra ett problem. Det har utvecklats diverse tekniska och teknologis-

ka lösningar (Digital Rights Management, DRM) för att märka digitala verk med in-

formation om bland annat rättighetsinnehavare och villkor för utnyttjande. DRM är 

baserat på teknologiska skyddsmekanismer. Från ett snävt perspektiv kan DRM defi-

nieras som den tekniska process med vilket informationsinnehåll i digital form skyd-

das, men från ett brett perspektiv är DRM hela processen av utbyte av rättigheter och 

informationsinnehåll i digitala nätverk. DRM-teknologin har uppkommit för att skyd-

da och förvalta handelsrättigheter, upphovsrättigheter och integritetsrättigheter som 

skapare av digitalt innehåll, rättsinnehavare och konsumenter har i den digitala mil-

jön.24 Enligt artikel 7 i Infosoc-direktivet 2001/29/EG bör medlemsstaterna göra det 

otillåtet att ändra eller avlägsna elektronisk information om rättighetsförvaltning. Där-

till bör man bl.a. hindra att sprida eller importera verk i spridningssyfte, sända ut i ra-

dio eller television eller överföra verk, där denna typ av information har ändrats eller 

avlägsnats från att vara tillgängliga för allmänheten. Detta problem anknyter till skyd-

det av de ideella rättigheterna i den digitala miljön. Artikel 7 har införlivats i det nya 5 

a kapitlet i den finska upphovsrättslagen såsom 50 d § (821/2005). 

 

Då det blivit alltmer populärt med innehåll från medie- och underhållningsbranschen i 

mobila apparater, har det också uppkommit upphovsrättsliga frågor gällande det inne-

håll som distribueras. De som skapar och tillhandahåller det digitala materialet vill ha 

sina rättigheter skyddade, mobiloperatörerna vill säkra sina investeringar och konsu-

menterna, användarna, vill ha tjänster och digitalt material av hög kvalitet. De hot mot 

upphovsrätten som kan förekomma, kan även omfatta intrång i de ideella rättigheter-

na, bland annat fastän frågan gäller lovlig användning, men även genom utnyttjanden 

såsom olovlig exemplarframställning, fildelning eller mediekloning. 

 

 

                                                 
23 Se Strömholm 1966 II: 81–82. 
24 Se t.ex. WIPO–Dokument, SCCR 10/2 Rev 2003: 4–5. Uppkomsten av DRM har beskrivits av bland 
annat Kuhlmann & Gehring 2003: 204. 
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1.1.2. Yttre ramar, internationellt samarbete och harmonisering av  

upphovsrätten 

 

I Europa och även globalt är upphovsrätten skyddad genom lag. Nationella upphovs-

rättslagar är numera i hög grad baserade på en rad internationella, vittomfattande avtal 

och konventioner från slutet av 1800-talet. De gamla internationella avtalen påverkar 

än idag hur väl regional harmonisering, t.ex. i form av EU direktiv, i olika avseenden 

lyckas genomföras. Inom EU-medlemsstaterna skulle de nödvändiga lagarna, reglerna 

och administrativa villkoren för implementeringen av Infosoc-direktivet (2001/29/EG) 

träda i kraft innan slutet av år 2002. I de nordiska länderna var det endast Danmark 

som lyckades implementera direktivet enligt tidsramen.25 Inom hela EU var det bara 

ett fåtal länder som lyckades med samma bedrift, bl.a. Italien var ett av dem.26 Resul-

taten av implementeringen av Infosoc-direktivet varierar i viss mån inom olika delar 

av EU, då påtryckningen från olika parter med intresse av upphovsrätt, t.ex. upphovs-

rättsorganisationer och mediebolag varierar i grad och styrka.27 

 

De två huvudprinciperna i Bernkonventionen för skyddet av litterära och artistiska 

verk (BK), som ingicks år 1886 och som har varit ett av de grundläggande avtalen 

inom upphovsrätten och tjänat som grund för andra avtal, är territorialitetsprincipen 

och principen om nationell behandling. Enligt territorialitetsprincipen är nationella 

lagar endast giltiga inom nationens gränser. Bernkonventionen ställer dock inga mi-

nimikrav på att de nationella lagarna bör följas och tas i beaktande i förhållande till 

upphovsrättsskyddade verk från andra länder. Enligt principen om nationell behand-

ling skall individer i alla länder som ratificerat BK (ungefär 159 länder) ha rätt att er-

hålla samma typ av upphovsrättsligt skydd för sina verk och ha samma möjligheter att 

skrida till rättsliga åtgärder. WIPO-fördraget om upphovsrätt (WCT) som trädde i 

                                                 
25 Lov nr 1051 af 17 december 2002. Den finska lagen 821/2005 trädde i kraft 1 januari 2006, den 
svenska lagen 2005/360 trädde i kraft 1 juli 2005 och den norska lagen 2005–06–17–97 trädde i kraft 1 
juli 2005. 
26 Attuazione della direttiva 2001/29/CE sull’armonizzaizione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei 
diretti connessi nella societá dell ’ informazione. 
27 Som exempel från de nordiska länderna kan nämnas stadgandet i 11 § 2 mom URL. I samband med 
implementeringen av Infosoc–direktivet ansågs i Finland att artikel 5(3) a, c, d och f förutsatte förutom 
källangivelse även namnangivelse av upphovsmannen. Till 11 § 2 mom URL gjordes ett tillägg gällan-
de upphovsmannens namn, och med vilken verkställdes den namnangivelseskyldighet som direktivet 
förutsatte. Se RP 28/2004: 31–35 och 81, sv. prop 2004/05:110: 84–88, Betaenkning L–141: 5 och 
Ot.prp.nr 46: 35. I de andra nordiska länderna nöjde man sig med den tidigare ordalydelsen i upphovs-
rättslagen. Förutom dessa skillnader är rättsläget det samma i alla nordiska länder.  
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kraft år 2002 uppdaterar BK vad gällde krav som informationssamhället ställer.28 EU 

blir medlem av WCT, efter det att alla EU-medlemsstater implementerat Infosoc-

direktivet. WIPO-fördraget förutsätter uppfyllande av artiklarna i Bernkonventionen. 

Dessa skyldigheter gäller även de stater, som inte anslutit sig till Bernkonventionen. 

Till de artiklar som skall efterföljas hör bl.a. artikeln om nationell behandling.29 Inom 

EU finns därtill betydelsefulla artiklar om förbud mot diskriminering i grundfördraget. 

För upphovsrättens del har grundfördragets artikel 12 fått särskild betydelse, där man 

inom EU-området förbjuder diskriminering p.g.a. nationalitet.30 Regeln om nationell 

behandling i BK som säger att upphovsrättigheter skall kunna åtnjutas och utövas utan 

att någon formalitet behöver iakttagas och oberoende av om skydd finnes i verkets 

hemland, är ett av fundamenten i konventionen.31 Detta har bland annat de konse-

kvenser att upphovsmannen kan kräva skydd för sitt verk enligt nationella lagar i varje 

medlemsstat av Bernkonventionen. 

 

På grund av att upphovsrättsliga frågor i globala, digitala nätverk fått ökande aktuali-

tet, har internationella avtal i upphovsrätt blivit mer och mindre en nödvändighet. I 

lagstiftningen gäller det inte bara att rätta till missförhållanden eller oegentligheter, 

utan också att skapa grunder för att kunna kontrollera kommande och framtida situa-

tioner samt att förbättra och förstärka konkurrenskraften.32 Bernkonventionen, TRIPS-

avtalet (ingått 1994) och WIPO-fördragen, WIPO-fördraget om upphovsrätt (WCT) 

och WIPO-fördraget om framföranden och fonogram (WPPT) som ingicks 1996 är de 

viktigaste exemplen på internationella instrument som skapats för att lösa de uppkom-

na problemen. EU:s Infosoc-direktiv baserar sig på dessa fördrag. 

 

                                                 
28 WIPO Copyright Treaty, WIPO Document CRNR/DC/94. Fördraget undertecknades 20 december 
1996. Fördraget har ännu inte trätt i kraft för EU–länderna då man fortfarande avvaktar att alla med-
lemsländer skall genomföra Infosoc–direktivet. Bestämmelserna i WIPO–fördraget om WCT 
(823/2005) och WPPT (824/2005) har godkänts i samband med implementeringen av Infosocdirektivet 
och har i Finland stadfästs 14.10.2005. 
29 Se RP 29/2004: 7. 
30 Artikel 12 EU–fördraget. Se även rättsfallen C – 92/92, C–326/92 Phil Collins v. Imtrat ECR I–5145 
(1993), som gällde att vid en konsert som Phil Collins givit i USA hade gjorts en upptagning av fram-
förandet utan tillstånd. Upptagningen spreds sedan i bl.a. Tyskland. Tysk rätt förbjöd i detta fall sådan 
spridning endast om artisten var tysk medborgare. Enligt EG–domstolen innebar denna lagregel en 
inom EU otillåten diskriminering p.g.a. nationalitet. EU–ländernas upphovsrättsliga lagstiftning bör 
således likabehandla upphovsmän från det egna landet och från andra EU–länder.  Se även Strömholm 
2001: 36–37. 
31 Artikel 4(2) Bernkonventionen. Se även Koktvedgaard & Levin 2003: 40–42, Bernitz et al 2005: 9–
10 och Haarmann 2006: 10. 
32 Se t.ex. Hallberg 2004: 350–352. 
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Inom EU bör man inom upphovsrättsliga frågor beakta de allmänna principerna i EG-

rätten och de regler som hänför sig till dessa principer. Upphovsrättskontrakt bör t.ex. 

följa EU:s konkurrenslagstiftning, särskilt då artikel 81, som berör de konkurrensris-

ker som kan uppkomma av sammanförandet av annars självständiga organisationer, 

och artikel 82 som berör särskilda problem som en för stark marknadsställning kan 

medföra.33 

 

De grundläggande målsättningarna med Infosoc-direktivet följer de fundamentala 

målsättningarna i EU att främja innovativt och kreativt arbete i medlemsstaterna, i 

detta fall genom ett effektivt och extensivt skydd av upphovsrätten på EU-

marknaden.34 Enligt EU-kommissionen kan divergerande nationella upphovsrättslagar 

utgöra ett hot mot den fria rörelsen av varor och tjänster och därmed hota att störa den 

lagliga handeln och konkurrensen på den inre marknaden.35 I enlighet med EU-

fördraget skall de åtgärder som Infosoc-direktivet förutsätter vara proportionerliga i 

förhållande till målsättningen att främja den inre marknadens verksamheter. Harmoni-

seringen av medlemsstaternas upphovsrättslagar fokuserar därmed på de partier av de 

nationella upphovsrättslagarna som direkt påverkar den inre marknadens funktion. 

 

1.1.3. Upphovsrätt och rättsprinciper 

 

Upphovsrätten kan kategoriseras att tillhöra olika rättsområden, beroende på vilka 

element av upphovsrätten som betonas. Enligt Kivimäki36 hör upphovsrätten till per-

sonlighetsrätten, särskilt med tanke på intresset att skydda de ideella intressena, men 

noterar att upphovsrätten senare fått förmögenhetsrättsliga element. Strömholm37 för-

håller sig negativ till att betrakta upphovsrätten såsom hörande till personlighetsrätten. 

Däremot anser han att den tyska Persönlichkeitsrechte både rättspolitskt och rättstek-

niskt kan placeras där. Rosén38 betonar upphovsmannens ideella betydelse vid mät 

                                                 
33 Artikel 81 och 82 EU–fördraget (Romfördraget). Se även Steiner & Woods 2001: 246–247, Kokt-
vedgaard & Levin 2003: 50–51, Bernitz et al 2005: 18–19, Haarmann 2006: 25 och t.ex. COM 1999: 
539 angående de rättsliga principerna för infrastrukturen för elektronisk kommunikation och närstående 
tjänster.  
34 Inledning, Infosoc–direktivet 2001/29/EG: 1–2 och RP 28/2004: 7. 
35 EU–kommissionen 2003/0024, Europaparlamentets och Rådets förslag till ett direktiv om åtgärder 
och förfaringssätt för att säkra tillämpningen av immaterialrättigheter, Bryssel 30.1.2003. 
36 Se Kivimäki 1948: 30 och 1966: 5. 
37 Se Strömholm 1969: 207–230 och 1975: 338. Se även likaledes Lucas-Schloetter 2002: 809–815. 
38 Se Rosén 1986: 109. 
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eller konkurs och dennes intresse av att hävda sin egenart och värna sin personliga 

anknytning till de verk han skapat och rätt till att bestämma om tillgängliggörande för 

allmänheten, varmed han konstaterar att frågan är svårdefinierad. Ross39 å sin sida 

placerade inte upphovsrätten i personlighets-, förmögenhets- eller arbetsrätten, utan i 

förvärvsrätten (egendomsrätten). Enligt Saxén40 var båda placeringarna berättigade. 

Saxén förfäktar, att upphovsrättens kraftigt personliga stämpel kräver, att den även 

skall ge uttryck för upphovsrättens placering i rättssystemet. Med tanke på att upp-

hovsrätten innehåller en ensamrätt för upphovsmannen att tillgängliggöra verket för 

allmänheten kan den ligga nära till förvärvsrätten eller förmögenhetsrätten och hör 

därtill rättssystematiskt till civilrätten. Ämnesområdet innefattar ensamrätter som till-

kommer enskilda.41 Upphovsmannen måhända inte alltid tillgängliggör verket för 

andra i förtjänstsyfte. När upphovsrätten definieras som en av de rättigheter som 

anknyter sig till personligheten, kan man hävda att skyddet för upphovsmannens ide-

ella intressen är distinktivt för hela upphovsrätten. Därtill skall den starka och nära 

relation som upphovsrätten har till upphovsmannens personlighet komma fram också 

då upphovsrätten kategoriseras inom rättssystemet. I fall av att upphovsrätten definie-

ras som en del av förmögenhetsrätten, karaktäriseras upphovsrätten som en exklusiv 

rätt i förhållande till andra rättigheter och konkurrensfaktorer betonas. Enligt denna 

uppfattning skall de element av upphovsrätten betonas som ger upphovsmannen en 

exklusiv rätt att göra sitt verk tillgängligt för allmänheten. Upphovsmannens primära 

avsikt behöver inte alltid vara att profitera på sitt kreativa arbete. Upphovsrätten kan 

därför kategoriseras som ett rättsområde där både element av personlighetsrättigheter 

och utomkontraktuella förmögenhetsrättigheter ingår.  

 

Förmögenhetsrätten har i Finland traditionellt indelats i sakrätt och obligationsrätt. 

Numera räknas immaterialrätten med vissa begränsningar såsom ett eget rättsområde 

till förmögenhetsrätten, särskilt upphovsrätten omfattar många drag, som skyddar per-

sonliga intressen. Ideella rättigheter framställs i allmänhet som exempel för personlig-

hetsrättsliga drag, vilka upphovsmannen kan med bindande verkan eftergiva endast 

inom ramen för regeln enligt 3 § 3 mom. URL.42 Upphovsrättens personliga natur 

                                                 
39 Se Ross 1953: 263. 
40 Se t.ex. Saxén 1956: 311. 
41 Se Bernitz et al 2005: 1 och Koktvedgaard & Levin 2003: 22. 
42 Se fallet Helsingfors hovrätt 30.9.1987 ”Kustannussopimuksen etumaksu”, där fråga var om att B 
hade avtalat om att utan ersättning vid behov framföra verk på ljudband. C hade i egenskap av produ-
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framgår även i utmätningsförbudet i enlighet med 42 § URL, enligt vilken upphovsrätt 

inte kan mätas ut av upphovsmannen.43  

 

Det sätt på vilket juridiken som helhet utformats har naturligtvis sina historiska för-

klaringar. I gruppen av germanska och romerska länder har systematiseringen och ka-

tegoriseringen av lagen betonats mera än i det anglo-amerikanska rättssystemet. De 

grundbegrepp som används inom systematiseringen idag har sitt ursprung i naturrätts-

perioden under 1600–1800-talen. Till exempel det nuvarande sättet att göra en di-

stinktion mellan offentlig rätt, obligationsrätt, egendomsrätt och familjerätt härstam-

mar från perioden 1800–1870 då den historiska skolan och begreppet jurisprudens 

strävade till att ge grundbegreppen en specifik juridisk relevans.44 

 

Enligt Saarnilehto45 kan principen om god sed uppfattas som både en moral- och en 

rättsnorm. Plikten att följa en moralnorm kan basera sig på en allmän uppfattning i 

samhället om vad som är ett rätt eller uppskattat beteende. Plikten att följa en rätts-

norm baserar sig på rättssystemets åläggande att handla i enlighet med lagen. Inom 

upphovsrätten är principen om god sed av stor betydelse.46 Upphovsmannens namn 

skall anges på det sätt som stadgas i det allmänna stadgandet i 3 § 1 mom URL och 

som god sed kräver. Upphovsmannens namn skall inte endast anges vid legitim an-

vändning utan även i illegitima:47 plagiat innebär således inte enbart intrång i de eko-

nomiska rättigheterna, utan kan även innebära intrång i de ideella rättigheterna.48 Prin-

cipen om god sed eller iakttagande av god sed är en rådande allmän civilrättslig rätts-

princip, fastän det inte förekommer något allmänt stadgande i lagen.49 Special-

stadganden om god sed innefattas i 3 § 1 mom samt 11 § 2 mom. och 22 § upphovs-

rättslagen.50 Förutom dessa lagregler kan man i upphovsrättsliga fall tillämpa den ci-

                                                                                                                                            
cent inte sakenligt namngett B på kassettomslagen varmed C ålades att ersätta B skälig ersättning för 
försummelse av namnangivelse. Fastän man avstår från de ekonomiska rättigheterna innebär inte att 
man avstår från de ideella rättigheterna. Se om fallet Bruun 2001: 40 och Sorvari 2005: 91 och 218. 
43 Se Kartio 1994: 983 och 2001: 54–55, 59,  Castrén 1999a: 599 och Koulu 2003: 50, 153. Se även 
närmare om utmätningsförbud av upphovsrätten i Rosén 1986: 107–112. 
44 Se t.ex. Tolonen 2003: 176–178. 
45 Se Saarnilehto 1992: 8  och även Huhtamäki 1992: 17–19. 
46 Se Artikel 5 BK, 3 § nordiska upphovsrättslagarna. 
47 Se Verronen 2001: 31. 
48 NJA 1961: II: 62 och Olsson 1996: 74–75. 
49 Se Apala–Arlander 1972: 186, Hakulinen 1965: 135–136, Kivimäki & Ylöstalo 1981: 392, Pöyhönen 
1999: 197–198, Saarnilehto 1992: 5, Saarnilehto 1993: 2, Saarnilehto 2005: 135, Ämmälä 1993: 5 och 
Ämmälä 2001: 123. 
50 Se Saarnilehto 1993: 2. 
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vilrättsliga allmänna rättsprincipen om iakttagande av god sed.51 Enligt detta kan man 

tillämpa den allmänna rättsprincipen i samband med respekträtten, fastän principen 

inte explicit är nämnd i 3 § 2 mom. upphovsrättslagen. Vad som kan anses som god 

sed varierar i enlighet med olika verkskategorier.52 Respekträtten innebär att ett verk 

inte får ändras så, att upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller egen-

art kränks och inte heller tillgängliggöra för allmänheten i sådan form eller i sådant 

sammanhang som är på angivet sätt kränkande för upphovsmannen.53 Detta skall 

primärt avgöras på objektiva grunder, men hänsyn skall även tas till subjektiva fakto-

rer.54 Enligt Saarnilehto och Pohjonen är principen om god sed nära relaterad till loja-

litetsprincipen emedan det primära innehållet i båda dessa principer kan påstås vara 

beaktandet av den andra partens intressen i en kontraktuell eller motsvarande situa-

tion.55 Enligt finsk rättslitteratur hör lojalitetsprincipen till civilrättens allmänna prin-

ciper och till grundbegreppen i de allmänna lärorna.56 Lojalitetsprincipen kan tilläm-

pas i upphovsrätten, emedan det torde kunna anföras särskilda skäl för motsatsen. Lo-

jalitetsprincipen är allmänt godkänd i finsk avtalsrätt57 och kan även initialt tillämpas 

vid upphovsrättsliga avtal, där man tillämpar avtalsrättsliga stadganden och principer 

om annat inte uttryckligen stadgats.58 Exempel på upphovsrättsliga avtal kan vara 

skapande av datorprogram, informationssystem, databaser eller andra digitala förnö-

denheter eller producerande av produkthelheter bland annat i Internet eller mobila 

nätverk. Tillämpningen av lojalitetsprincipen kan försvaras med upphovsrättsavtalets 

möjliga personliga natur, som framhävs i samband med upphovsmannens ideella rät-

tigheter.59 För de ideella rättigheterna är fråga om att det i användningssituationer av 

verket skapats ett förtroendeförhållande mellan upphovsmannen eller upphovsrättsin-

nehavaren och användaren. Denna bestämning har upphovsmannen inte ofta kunnat 

påverka. Förtroendet grundar sig på en uppfattning, att användaren verkar på ett sätt 

och inom de gränser, som förutsätts av lagstiftningen, samt tar hänsyn till upphovs-

                                                 
51 Se Ämmälä 1993: 43. 
52 Se KB 1953: 5: 48 och SOU 1956: 25: 117. Se även Koktvedgaard & Levin 2003: 140–141, Bruun 
2001: 40–41 och Harenko, Niiranen & Tarkela 2006: 52. 
53 Bernkonventionen Artikel 6 bis, SOU 1956: 25: 122, KB 1953: 5: 48, Ot.prp.nr.26: 21–22 och Ud-
kast til lov om ophavsretten 1951. 
54 Se KB 1953: 5: 49 och SOU 1956: 25: 123. Se även Haarmann 1999: 107, Koktvedgaard & Levin 
2002: 141, Bruun 2001: 40–41, Bernitz et al 2005: 77 och Harenko, Niiranen & Tarkela 2006: 52. 
55 Se Saarnilehto 1992: 10–11 och Pohjonen 1993: 170. 
56 Se Mähönen 2001: 114 och Taxell 1977: 148–149. 
57 Se Tieva 2006: 251. 
58 Se Bernitz et al 2005: 333 och Pohjonen 1994: 156. 
59 Se Pohjonen 1994: 148. 
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mannens intressen. Enligt den allmänna lojalitetsprincipen bör part i skälig mån ta 

hänsyn till motpartens förmåner eller intressen.60 När ett verk som är upphovsrättsligt 

skyddat används, t.ex. när det citeras eller bearbetas i en digital miljö, bör upphovs-

mannens intressen tas i beaktande. Likaledes skall upphovsmannens intresse av att få 

sitt namn angivet beaktas då hans verk görs tillgängligt för allmänheten och används. 

Det att upphovsmannens namn skall anges kan till och med uppfattas som en skyldig-

het att informera allmänheten i tillräcklig hög grad, då allmänheten kan tänkas ha ett 

intresse av att bli informerad.61 

 

I vissa omständigheter kan det dock tänkas vara svårt att göra en klar distinktion mel-

lan de principer som berör upphovsrätten.62 Det moraliska innehållet i principen om 

god sed är jämförbart med innehållet i lojalitetsprincipen och principen om skydd för 

den svagare parten. Det primära innehållet i dessa principer är kravet på ett ärligt och 

rättvist beteende. Därmed kan det ses som en fråga om tycke och smak vilken av des-

sa principer som domstolen hänvisar till, när den motiverar sitt beslut. Fastän rätts-

principerna inte uttryckligen åberopas, kan de ofta ingå i den helhetsbedömning som 

rättsliga avgöranden förutsätter.63 

 

 

1.2. Forskningsuppgift 

 

Föremålet för och tematiken i forskningen är i första hand upphovsrättsliga ideella 

rättigheter enligt finländsk lagstiftning. EU-lagstiftning och internationella avtal tas i 

beaktande. Synvinkeln är tolkningsproblem som hänför sig till digitala nätverk, sär-

skilt mobila nätverk. Oberoende av denna moderna synvinkel kan man inte utesluta 

behandlingen av traditionella eller förhållanden som grundar sig på analoga tekniker. 

Deras centrala delar bildar ändå en grund för frågor om ideella rättigheter för upp-

hovsrättsliga verk som används och överförs i mobila och andra digitala närverk, 

emedan till exempel problem som gäller mobila nätverk har hitintills behandlats spar-

samt. 

 

                                                 
60 Se Pohjonen 1994: 148. 
61 Se Kivimäki 1966: 38–39. 
62 Se Huhtamäki 1992: 32–33. 
63 Se Taxell 1972: 73. 
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I rättsvetenskaplig litteratur i Norden har man tidigare behandlat bl.a. förlagsrättighe-

ter och upphovsrätten till programinnehåll.64 Inom det upphovsrättsliga området i 

Norden har under 1990- och 2000-talet även forskats om fotografiska verk, audiovi-

suella verk, bildkonstverk, sceniska verk, verksläran i upphovsrätten, musikaliska 

verk, intrång i samband med länkar, ansvar för upphovsrättsliga intrång och upphovs-

rätt vid universitetsforskning och undervisning.65 En rättsekonomisk forskning kring 

upphovsrätt av kulturella verk och en forskning om konkurrensrättsliga frågor i upp-

hovsrätten har även bedrivits.66 Man har också utövat forskning om det upphovsrätts-

liga skyddet av datorprogram, databaser och öppna källkoder.67 Sammanfattningsvis 

kan konstateras, att man forskat omfattande och mångsidigt i de ekonomiska rättighe-

terna i upphovsrätten i Norden. 

 

Forskning om de ideella rättigheternas uppkomst, utveckling och innehåll har idkats 

under 1960- och 1970-talet.68 Strömholms rika forskning har i Finland hamnat bakom 

en språkbarriär eftersom kunskaper i franska språket inte är så utbredda. Forskningen 

om de ideella rättigheterna har varit i en underdimensionerad ställning, låt vara att 

man i smärre mån redogjort för de ideella rättigheterna i läroböcker.69 Därmed finns 

det ett klart behov av forskning i de ideella rättigheterna. Särskilt med beaktande av 

den digitala utvecklingen har studiet av de ideella rättigheterna varit i ett undanskymt 

läge.70 Speciellt forskning om digitala mobila tillämpningar har varit särdeles tunn-

sådd,71  för fråga är om att i och med att tillväxten av de digitala mobila tjänsterna har 

skett i rask takt, uppstår farhågor att upphovsrättsligt skyddade verk utsätts för in-

trång, där upphovsmannens respekträtt kränks och försummelse av namnangivelsen 

av upphovsmannen inträffar. Dessa frågor har inte ägnats nämnvärd uppmärksamhet i 

tidigare forskning. Intrången i ideella rättigheter kan ske i allt större utsträckning än 

vad fallet varit tidigare i traditionell miljö, särskilt på grund av teknisk lätthet och ap-

                                                 
64 Se Saxén 1955, Strömholm 1966 II:1,  Rosén 1989 och Karnell 1970. 
65 Se Oesch 1993, Salokannel 1997, Nordell 1997, Hammarén 1997, Rognstad 1999, Rosenmeier 2001, 
Herler, B. 2001, Tande 2004, Sorvari 2005, Skovbo Aaen 2005 och Kontkanen 2006. 
66 Se Riis 1996, Eklöf 2004 och Huuskonen 2006. 
67 Se Schmidt 1989, Koivumaa 1995, Andersen 1991, 2001a, 2005, Bender 1998, Virtanen 2005 och 
Välimäki 2005.   
68 Se Strömholm 1966–1973. 
69 Se Bernitz et al 2005, Koktvedgaard & Levin 2003 och Haarmann 2005. 
70 I Sorvaris 2005 forskning behandlas upphovsrättsligt ansvar i nätverksmiljö, men tyngdpunkten lig-
ger huvudsakligen på de ekonomiska rättigheterna. 
71 Huuskonen 2006 behandlar i sin forskning bl.a. Internet– och mobilteknologins betydelse i upphovs-
rättssystemets utveckling. 
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paraters och nätverks tillgänglighet. Digital teknologi har inte enbart fört med sig pro-

blem med intrång, utan även medel för att skydda verken. I inhemsk rättslitteratur har 

man koncentrerat sig på att närmast behandla rättsligt skydd för tekniska åtgärder. 

Däremot har skyddet av elektronisk information om rättighetsförvaltning hamnat i 

skymundan. Paternitetsrätten är nära förknippad med information om rättighetsför-

valtning, emedan målet för skyddet är bl.a. verkets identifieringsuppgifter och infor-

mation om upphovsmannen, vilka hör till paternitetsrätten. Dessa frågor har särskild 

betydelse för de verk som används i mobila nätverk. Att behandla frågan om informa-

tion om rättighetsförvaltning som en del av de ideella rättighetrna är motiverat, då in-

trång i elektronisk information om rättighetsförvaltning kan samtidigt innebära en 

kränkning av paternitetsrätten.72 Med anledning av det sagda finns det behov av 

forskning, där man koncentrerar sig på de ideella rättigheterna i digital miljö, i syn-

nerhet mobila nätverk. 

 

Särskilt betonas de förhållanden som digitaliseringen medfört för framförallt de ideel-

la rättigheterna, då man tack vare eller på grund av diverse tekniska och teknologiska 

lösningar med lätthet och utan varken tidsspillo eller kvalitetsförsämring kan utnyttja, 

ändra och förvanska andras upphovsrättsskyddade verk. Såsom exempel kan nämnas 

förhållanden för de ideella rättigheterna vad gäller bland annat skapandet av webbsi-

dor, länkning, fildelning, bloggning, podcasting och mobila tillämpningar samt digital 

rättighetsförvaltning av dessa rättigheter.73 Här iakttas namnangivelseskyldigheten vid 

användningen av ovannämnda tillämpningar och tekniker. Här belyses intrång i upp-

hovsmannens respekträtt då digitala verk stympas, förvrängs eller förvanskas. Tolk-

ning sker med stöd av rättsprinciperna. 

 

I finländsk rättsvetenskaplig diskussion torde rättsprinciperna och deras betydelse un-

der de två senaste årtiondena ha varit den mest centrala och brännande rättsteoretiska 

frågan. Enbart med respekt för denna forskningstradition tillhör, att man även i upp-

hovsrättslig forskning behandlar rättsprinciper. I denna forskning utnyttjas den rätts-

vetenskapliga diskussionen om rättsprinciper i första hand ur två rättsprincipers syn-

vinkel, lojalitetsprincipen och principen om god sed. Dessa rättsprinciper har inte tidi-

                                                 
72 Se RP 28/2004: 144 och sv.prop. 2004/05:110: 288. 
73 Se även Enkvist–Gauffin 2006: 18–19, 106. 
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gare uppmärksammats i forskning om ideella rättigheter i digital miljö.74 Såsom tidi-

gare nämnts har betydelsen av tillämpningen av rättsprinciperna ökat t.ex. då teknolo-

giska innovationer fört med sig förändringar av de yttre omständigheter som rättsnor-

merna skall tillämpas på. Exempelvis för upphovsmannens rätt att bli namngiven eller 

att hans litterära eller konstnärliga anseende eller egenart respekteras är det betydelse-

löst med vilken teknik utnyttjandet skett. Av denna anledning är det mer än tidigare 

aktuellt att se på de ideella rättigheterna ur den sagda synvinkeln. Rättsprinciperna, 

såsom lojalitetsprincipen och principen om god sed, skapar argumentationsgrund i nya 

tillämpningssituationer och underlättar att se systematiska samband.75 Det samma 

gäller tolkningen av rättsfall, fastän man i motiveringarna till domstolsavgöranden 

inte uttryckligen skulle ha hänvisat till den ifrågavarande principen. Lagstiftningen 

förändras i allmänhet långsammare än utvecklingen av näringslivet. Rättsprinciperna 

kan i dylika situationer ge grund för avgöranden, fastän de ligger på en allmän nivå. 

Behandlingen av lojalitetsprincipen och principen om god sed åstadkommer förhopp-

ningsvis argumentationsgrunder för behandlingen av nya tolkningsproblem för sär-

skilt de ideella rättigheternas del i mobila sammanhang.  

 

För att undvika att denna avhandling skulle bli ett mammutverk, såsom vissa rättsve-

tenskapliga avhandlingar då och då varit, har man här strävat efter att liksom i eko-

nomiska vetenskaper begränsa sidoantalet. Denna avhandling är en begränsad helhet, 

som numera är acceptabelt i Finland, vilket beror dels på de vetenskapspolitiska mål-

sättningarna för avhandlingar. Även frågeställningar, som tillhör rättsvetenskapen har 

av denna anledning avgränsats. I uppställningen av forskningsuppgiften har det gjorts 

avgränsningar för att hålla forskningstematiken klar. Upphovsrättsliga frågor har fors-

kats i ur de ideella rättigheternas synvinkel. De ekonomiska rättigheterna har lämnats 

utanför forskningsuppgiften, men det torde vara förståeligt, att man inte helt kan låta 

bli att även beröra de ekonomiska rättigheterna. På grund av forskningsekonomiska 

orsaker behandlas inte i denna forskning ingående informationsrättsliga spörsmål, 

konkurrensfrågor, frågor som berör sekretess och integritet inom elektrisk kommuni-

                                                 
74 I omfattande och mångsidiga forskningsprojekt i Åbo universitet i början av 1990–talet behandlades 
som särskilda teman bl.a. lojalitetsprincipen, principen om god sed och skyddet för den svagare parten. 
I samband med dessa forskningsprojekt behandlade Pohjonen lojalitetsprincipen och principen om god 
sed för upphovsrättens del, men forskningen var koncentrerad på traditionell analog miljö. 
75 Se Annola 2003: 73–74. 
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kation eller frågor som går in på avtal och licens. En forskning, som skulle omfatta 

nämnda frågor, skulle även förutsätta avsevärt större antal sidor.76 

 

I den regionala avgränsningen kan konstateras, att Norden är ett naturligt område, som 

härrör sig av den rättsliga, kulturella och ekonomiska likheten de nordiska länderna 

emellan77 och EG-rätten (såsom EG-direktiv), emedan Finland är medlemsstat i EU, 

vilket förutsätter att man iakttar EG-rätten. Trots att nätverkskommunikation och mo-

bila tillämpningar är stor i USA, klarläggs av utrymmesbrist situationen för de ideella 

rättigheterna först i Finland, Norden och EU. De andra nordiska ländernas rätt brukas 

som hjälpmedel vid tolkningen samt som sakargument och auktoritetsargument.78 

 

Från en metodisk synvinkel är denna forskning rättsdogmatisk. Då de primära uppgif-

terna för rättsvetenskapen uppfattas vara att tolka och systematisera79, kan det påstås 

att denna forskning tar sig an båda uppgifterna.80 De typiska objekten för systematise-

ring i rättsvetenskapen är rättsnormer. Systematiseringen utförs bl.a. med stöd av 

rättsprinciper. Här klarläggs hur gällande upphovsrätt lämpar sig för intrång i de ideel-

la rättigheterna och rättsprinciperna kan tillämpas i dessa sammanhang. I forskningen 

inbegripes teori och uppfattning om och framtagande av utmärkande egenskaper hos 

rättsprincipen god sed och lojalitetprincipen och särskilt då hur de kan appliceras i 

sammanhang gällande de ideella rättigheterna. En annan uppgift som rättsvetenskapen 

har kan även klassificeras som instrumentell. Avsikten är inte då att enbart systemati-

sera rättsnormerna åter, utan att identifiera de delar av rättssystemet som den valda 

forskningsmetoden förutsätter.81 Målsättningen är inte att skapa en ny systematik, 

                                                 
76 För dylika spörsmål se t.ex. nyligen utkomna avhandlingar Sorvari 2005 och Skovbo Aaen 2005, 
som behandlar ansvar för upphovsrättsliga intrång, Eklöf 2004, som behandlar upphovsrätt och konkur-
rens–särkilt om licensering, Nybergh, F. 2004, som behandlar rätten till tjänster i informations– och 
kreditsamhället och Turunen 2005, som behandlar innovationer som kommunikationsprocesser. Se 
även Rosén 2006a, som har ingående behandlat upphovsrättens avtal.   
77 Det svenska lagförslaget av Auktorrättskommittén, SOU 1956: 25,  hänvisas ofta till i denna forsk-
ning, vilket har varit sed i finsk upphovsrättslig rättslitteratur. Tack vare det nordiska samarbetet på 
upphovsrättsliga området har man även i finsk rätt beaktat det svenska förarbetet. Lagförslaget av Auk-
torrättskommittén hör till de mest uttömmande av dåtida lagförslag. Se t.ex. Kivimäki 1966: 10, Haar-
mann 1999: 7, Herler, B. 2001:  152 och Sorvari 2005: 22.  
78 Om användning av nordisk rätt som sak– och auktoritetsargument, se närmare Wilhelmsson 1985: 
182 och 187, Sevón 1987: 11–20 samt Norrgård 2002: 29–30. 
79 Se Aarnio 1989a: 288 och Peczenik 1990: 131 och Aarnio 1997: 36–37. 
80 Forskningsmetoden här påverkas starkt av den synvinkel som valts för forskningen. Avsikten är att 
klarlägga substansen i den rådande lagen och samtidigt presentera medel att förstå situationen bättre. 
Detta för att sträva efter att bidra till det juridiska området ifråga. 
81 Se Annola 2003: 38. 
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utan att utnyttja den rådande upphovsrättsliga systematiken till fullo. De frågor som 

behandlas ses i sina egna systematiska samband och placeras i en annan systematisk 

miljö. 

 

Intentionen med den andra grundläggande uppgiften för rättsvetenskapen, tolkningen, 

är att presentera berättigade ståndpunkter om innehållet i särskilda normer i det rå-

dande rättssystemet. I denna forskning är det nödvändigt att framföra synpunkter på 

tolkningar av rådande rättsnormer. Detta med avseende att identifiera potentiella tolk-

ningsmöjligheter av det rådande rättssystemet.82 Här utgås ifrån att tolka lagen och 

domstolarnas avgöranden samt hur avgörandena är överens med förarbetena och de 

syften som lagen har som mål att förverkliga. Rättsprinciperna principen om god sed 

och lojalitetsprincipen tas även med i tolkningen, varmed deras uppgift närmast är att 

komplettera eller modifiera tillämpliga rättsnormer.83 Det här gäller då särskilt nya 

förhållanden, fenomen och företeelser i den digitala miljön, särskilt i mobila nätverk. 

Fråga är även huruvida balansen mellan rättsinnehavaren och användaren i traditionell 

analog miljö förändras i och med tolkningen av lagstiftningen om ideella rättigheter i 

digital miljö. Här utreds vad som enligt den rådande doktrinen och dess målsättningar 

är en motiverad tolkningslösning vad gäller rättsprinciper i samband med de ideella 

rättigheterna.84 

 

 

1.3. Rättskällor och användningen av dem 

 

I denna forskning utgör den rådande lagen, rättspraxis, förberedande arbeten med ju-

ridisk relevans primära källor. Därtill används i denna forskning rättsvetenskaplig lit-

teratur och andra källor för att finna stöd och motiveringar för de tolkningar som görs.  

 

Vad gäller systematiseringen av rättskällematerialet, följs den tolkning av rättskällor 

som bland annat Aarnio och Peczenik står för.85 Enligt denna, kan rättskällorna inde-

las i starkt förpliktande, svagt förpliktande och tillåtna källor. De starkt förpliktande 

                                                 
82 Se Norrgård 2002: 34. 
83 Se Taxell 1972: 68 och 286. 
84 Se Sorvari 2005: 10. 
85 Se Aarnio 1989a: 89, 93 och Peczenik 1990: 213. Se även Mähönen 1995: 125–139, Nuotio 2004: 
1267–1291 och Pöyhönen 1988: 104–105.                                                                       
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källorna är lagen och sedvanerätt, de svagt förpliktande förberedande arbeten och 

rättspraxis och de tillåtna rättskällorna bl.a. rättslitteratur och utländsk rätt.86 Enligt 

Myrsky avses med rättskälla vanligen det material, ur vilken rättsskiparen i utforman-

det av avgörandet erhåller i varje enskilt fall en erfoderlig domstolsnorm.87 Siltala88 

har kritiserat Aarnios och Peczeniks modell genom att anse, att rättskällornas förplik-

tighet grundar sig på, att åsidosättande av de starkt förpliktande rättskällorna följer 

straff för domarna för tjänstefel. Enligt Siltala har rättskällorna uppbyggts till en del 

av finländsk rätt och därmed kommit i åtnjutande av institutionellt stöd. Han anser 

även att demokratiprincipen och rättsstatsprincipen är centrala faktorer i finländsk rätt 

och samhälle och att det är ur de nämnda principerna som rättskälleläran får sitt berät-

tigande.89  

 

Rättspraxis utgör en viktig del av rättskällematerialet i denna forskning. Exempelvis 

anses kontexten vid lagtolkning vara avsevärt mer omfattande än den som erbjuds 

rättsfallstolkaren. Till en lag hänför sig förarbeten och i regel kommentarer, medan 

rättspraxis är relativt isolerade. Enligt Myrsky är tolkningen av rättsfall därför svårare 

än tolkningen av lagen.90 Det faktum, på vilket sätt rättsvetenskapen förhåller sig till 

rättsfall, av vilka s.k. praxis består, är på ett väsentligt sätt förbundet med hurudan 

rättsvetenskapens egen vetenskapsuppfattning och uppfattning om sin uppgift är; detta 

å sin sida har anknytning till rättsmaterialet och situationen i samhället, vilket be-

stämmer de förväntningar som ställs på rättsvetenskapen.91 Såsom rättskälla kan, en-

ligt Aarnio, anses vara varje sådant beslut av en rättstillämpande myndighet, som är 

av betydelse som motivering för tolkningen. Enligt detta synsätt kan beslut från 

rättsinstanser på alla nivåer användas som rättskällor.92 De rättsfall som lyfts fram och 

granskas är sådana som anses vara av relevans för systematiseringen och tolkningen. 

Trots att rättspraxis dock har en central roll i denna forskning, så väljs rättsfallen ut-

gående från vad som kan tänkas vara av allra största relevans för tematiken i forsk-

                                                 
86 Se Tähti 1999: 9. Notera dock Tähti, som angående rättsprincipernas förpliktighet menar att samtliga 
rättsprinciper inte nödvändigtvis kan klassificeras inom samma rättskällekategori. 
87 Se Myrsky 2002: 13. 
88 Se Siltala 2003: 227–229 och Aarnio 1989b: 186–189. Se även Neuvonen 2006: 414–415. 
89 Tolonen har utvecklat en verksamhetsteoretisk rättskällelära, där rätten gestaltas som en process. Han 
särskiljer tre olika rättskälloteoretiska uppfattningar: formalistisk, materialistisk och reell. Se närmare 
Tolonen 2003: 36. 
90 Se Myrsky 2002: 71 och Evers 1987: 45. 
91 Se Klami 1979: 407. 
92 Se Aarnio 1989a: 230. 
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ningen.93 Målsättningen är att utnyttja rättspraxis framförallt för att finna sätt att förstå 

och begreppsliggöra det rättsliga området ifråga.94 

 

Den sedvanerätt som beaktas är sådan som myndigheternas, såsom upphovsrättsrå-

dets95, fasta praxis behandlas som ett auktoritetsskäl. Nämndernas eller rådens utlå-

tanden och anvisningar har en avsevärd praktisk betydelse, emedan man hörsammar 

en försonlig lösning för att undvika domstolsförfarande. Utlåtandena används ofta så-

som auktoritetsargument.96 Rådens eller nämndernas utlåtanden är närmast rekom-

mendationer vilka inte är bindande eller juridiskt förpliktande och till vilken inte hän-

förs omedelbar verkställighetsbehörighet. Det är fråga om normstyrning, som grundar 

sig på efterstävat pragmatiskt sakargument. Utlåtandena är i allmänhet normrekom-

mendationer gällande tolkningsställningstaganden (kan även vara normpåståenden).97 

Domstolarna är inte bundna vid utlåtandena av råden eller nämnderna. Utlåtandet kan 

få rättslig betydelse med anledning av dess godtagbarhet. På basen av denna godtag-

barhet kan rådets eller nämndens ställningstaganden befästas bl.a. ”som god sed”, ifall 

de även godkänns i domstolens praxis. 

 

Också vissa sedvänjor, som kan utvecklas till god sed och handelsbruk, skall beaktas i 

juridisk argumentation. Alanen98 särskiljer landssed från handelsseden eller handels-

bruk, som enligt honom är en separat rättskälla. Han karakteriserar även den sedvanli-

ga rätten som ett sådant beteende, som på grund av sin upprepning blir förpliktande. 

Makkonen99 å sin sida förenar handel och handelssed intimt med sevanerätt, samt 

problematiserar om existensen av sedvanerättslig reglering. Laakso100 har fortsatt på 

Makkonens linje och anger som sin ståndpunkt att landsseden är en legaliserad 

rättskälla, emedan de är i rättssystemet rättsligt bundna förklarande rättskällor. Sedva-
                                                 
93 Se Annola 2003: 44. I forskningen behandlas även danska, norska och svenska rättsfall, för deras del 
har man inte strävat till en komplett presentation av alla fall, emedan tyngdpunkten ligger i finländsk 
rätt. Fallen har använts bl.a. för att söka tankesätt och synvinklar.   
94 Se Myrsky 2002: 70. 
95 Jämför även utlåtanden av bokföringsnämnden, konsumentklagonämnden, trafikskadenämnden och 
nämnden för uppfinningar i arbetsförhållanden. 
96 Se Lehtonen 1999: 435–436. Rättsskyddsinstitutioner såsom nämnder eller råd indelas vanligtvis i a) 
nämnder eller råd med domsmakt och b) nämnder eller råd som ger utlåtanden. Indelningen är inte en-
tydig, emedan en nämnd kan inneha bägge uppgifterna. De nämnder eller råd som ger utlåtanden kan 
indelas i två huvudgrupper på basen av grundandet: 1) lagstadgade nämnder eller råd och 2) nämnder 
som är grundade på avtalsbasis. 
97 Se Lehtonen 1999: 525–526. 
98 Se Alanen 1965: 56.  
99 Se Makkonen 1981b: 79.  
100 Se Laakso 1990: 93–96. 
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nerätten konstitueras genom att seden har ihållande anammats länge och de berörda 

anser att det är en inarbetad uppfattning om sedens giltighet. Laakso behandlar sedva-

nerätten ur förvaltningsrättslig synvinkel och indelar den såsom Makkonen i tre di-

mensioner: sedvanerätten kan tolkas 1) emot lagen, contra legem, 2) genom att 

komplettera lagen, praeter legem eller 3) såsom en bokstavlig del av rättsreglerna, int-

ra legem. Tolonens101 synsätt ligger till denna del nära Laaksos och Makkonens åsik-

ter. Siltala102 för sin del hänvisar även till IT-branschens seder och vädjar till samhäl-

leligt accepterande, men redogör inte för vilket eller hurudant samhälleligt accepte-

rande han grundar sin sedvaneregel på. Siltala anser att sedvanerätten är en komplette-

rande rättskälla, ur vilken man öser information då lagstiftningen är stum, varmed 

sedvanerätten tillämpas genom att motivera med avtalsparternas konkludenta vilja. 

Siltala tar ställning för att sedvanerätten gäller endast och allena i avtalsförhållanden 

och att det visavi de olika områdenas självreglering och uppförandekodex hänvisas till 

lagstiftningen, såsom exempelvis vid god handelssed (-bruk).103 Enligt Karhu104 är 

landsseden en sakkälla, men även enligt 1 kap 11 § rättegångsbalken en auktoritets-

källa beroende på, huruvida man beaktar sedens dominans eller innehållsmässiga rim-

lighet. 

 

I Finland stadgar 1 kap 11 § rättegångsbalken att domaren skall döma efter sedvana 

om det inte finns någon tillämplig lagbestämmelse och om sedvanan är rimlig. En in-

stitutionell faställelse av sedvanans innehåll kan också bidra till dess auktoritet.105 

Rättskällelärouppfattningen har förändrats och tillämpningen av sedvanerätt ökat, sär-

skilt med anledning av förändringen av utformningen av rättslig reglering. Enligt Ne-

uvonen106 har utveckling gentemot ramlagar och vid reglering lett till att differenta 

anvisningar, utlåtanden, ramnormer och uppförandekodexar blivit allmännare. Även 

gränserna för rättsområdena har fördunklats. Sedvanans auktoritet ökar genom att den 

här bekräftas av lagen.  

 

Temat för denna forskning är relativt nytt och outforskat. Följaktligen kommer 

rättskällorna att utnyttjas för att finna motiverade tolkningar. Detta gäller särskilt 
                                                 
101 Se Tolonen 2003: 145–146. 
102 Se Siltala 2004: 210–213 och Neuvonen 2006: 415. 
103 Se Siltala 2003: 243, 260, 272–274. 
104 Se Karhu 2003: 793. 
105 Se Peczenik 1990: 154. 
106 Se Neuvonen 2006: 406. 
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rättspraxis, lagförarbeten och rättsvetenskaplig litteratur. Därtill utnyttjas tillåtna sak-

argument, såsom de reella argumenten.  

 

De reella107 argumenten spelar överlag en betydande roll i juridisk argumentation. Att 

hänvisa till följderna av en rättslig handlig ses ofta som en s.k. sista utväg. Faktum är 

dock att grunden och berättigandet för de reella argumenten utgörs av lagtext, propo-

sitioner, förarbeten och domstolspraxis som genomgås innan hänvisningar till den 

bästa av möjliga följder kan göras.108 Det har dock förfäktats att de flesta av de reella 

argumenten till största delen egentligen är irreella, eftersom få forskare tagit sig an 

uppgiften att empiriskt utreda dessa arguments verkliga innehåll. Med andra ord att de 

reella argumenten till största delen enbart vore spekulationer om samhälleliga verk-

ningar av olika intressen och lösningsalternativ.109 För att betona kopplingen mellan 

rättssystemet och utvecklingen i samhället i övrigt och rättsprincipernas ökande an-

vändning utnyttjas de reella argumenten i denna forskning. Vilket förhållande som 

helst kan inte användas som argumenteringsgrund, utan det bör vara rationellt godtag-

bart för att det skall kunna intas i användningen av rättskällor. 

 

 

1.4. Disposition 

 

Efter denna introduktion till området ifråga i kapitel 1, kommer grunderna för den 

fortsatta utforskningen av området ifråga att sättas.  

 

I kapitel 2 presenteras berättiganden för existensen av upphovsrätten, i synnerhet då 

berättiganden enligt naturrättsliga, personlighetsrättsliga och utilitaristiska argument. I 

kapitel 2 tydliggörs utvecklingen av upphovsrätten, med betoning på de ideella rättig-

heterna inom upphovsrätten. Utvecklingen av de ideella rättigheterna klarläggs i första 

hand utgående från internationella avtal och därmed beaktas bl.a. Bernkonventionen, 

WCT- och WPPT-fördragen och TRIPS-avtalet. I enlighet med forskningsuppgiften 

ligger dock tyngdpunkten på förhållandena för dessa rättigheter sedan den digitala 

                                                 
107 Reella argument är en i rättsvetenskapen använd beteckning för argument vars berättigande söks i 
dess samhälleliga eller ekonomiska verkningar. Se Helin 1999: 987. 
108 Se t.ex. Aarnio 1989a: 240–242 och Myrsky 2002: 5–9. 
109 Se bl.a. Klami 1996: 468. Notera även Vesala 2004: 93–94, som å sin sida hävdar att Högsta dom-
stolen inte åtminstone explicit använder reella argument i motiveringarna i upphovsrättsliga mål. 
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miljön blivit ett faktum. Relationen mellan de ideella rättigheterna och de ekonomiska 

rättigheterna inom upphovsrätten belyses för att understryka betydelsen av de ideella 

rättigheterna. Detta görs då utgående från ett marknadsperspektiv, nämligen utgående 

från balansen, bristen och nyttan av upphovsrättigheterna på marknaden.  

 

Den ställning som upphovsrätten har och den utveckling som upphovsrätten genom-

gått i EU behandlas inom kapitel 2 i ett avsnitt för sig. Betoningen ligger här på för-

hållanden för framförallt de ideella rättigheterna sedan det så kallade Infosoc-

direktivet tillkommit. Därtill diskuteras frågan om vilka trender som kan skönjas i 

harmoniseringsprocessen av upphovsrättslagar inom EU. 

 

I det tredje kapitlet behandlas frågan om rättsprinciper i upphovsrätten, särskilt då vad 

gäller de ideella rättigheterna av upphovsrätten. Efter ett klarläggande av rättsprinci-

pernas aktualitet, betydelse och funktion ur ett generellt perspektiv, ligger fokus på de 

för de ideella rättigheterna aktuella rättsprinciperna, nämligen principen om god sed 

och lojalitetsprincipen. Här frågas följaktligen hur man har och hur man kan tillämpa 

dessa rättsprinciper på de ideella rättigheterna, samt på vilket sätt man har refererat till 

dessa rättsprinciper i rättspraxis som berör paternitetsrätten och respekträtten av de 

ideella rättigheterna. Efter behandlingen av namnangivelse- och respekträtten forskas 

i inskränkningarna i upphovsrätten i ljuset av två exempel: privat bruk och citaträtten. 

Tyngdpunkten ligger på citaträtten. Förhållandet för rätten att citera genomgås, trots 

att rätten att citera i sig inte egentligen är en ideell rättighet. Men eftersom kravet på 

citering är att den skall ske enligt god sed och den skall ha ett lojalt syfte är det av in-

tresse att även behandla rätten till citat i denna forskning. Huvudsakligen är det också 

här villkoren i den digitala miljön som belyses. Behandlingen av inskränkningarna av 

upphovsrätten avslutas med det allmänna stadgandet om namn- och källangivelse-

skyldigheten gällande alla inskränkningar. Till denna skyldighet hör också kravet på 

god sed och behandlingen av den ger grunder för en allmän framläggning av principen 

om god sed.  

 

I det fjärde kapitlet är objektet för en närmare analys den digitala rättighetsförvalt-

ningen (DRM), dess system och ramar för lagstiftningen samt den ställning som de 

ideella rättigheterna har och kan ha i den digitala rättighetsförvaltningen med ut-

gångspunkt i rättsprincipen om god sed. Bakgrunden och den rättsliga utvecklingen av 
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DRM klarläggs och förhållandena för de ideella rättigheterna i lagstiftning om DRM i 

EU.  

 

I ett särskilt avsnitt inom kapitel 4 behandlas hur skyddet av i synnerhet de ideella rät-

tigheterna kan förverkligas i praktiken i mobila digitala tjänster och tillämpningar av 

DRM. Utgångspunkten är här de villkor som skyddet av de ideella rättigheterna också 

ställer på förverkligandet av mobila digitala tjänster och tillämpningar. Som en grund 

för behandlingen av frågorna klarläggs även centrala mobiltekniker och -tjänster, som 

utgör en teknologisk miljö för rättsliga frågor.110  

 

Det femte kapitlet diskuterar och summerar resultatet av forskningen från ett brett 

perspektiv.  

 

 

                                                 
110 Se Sorvari 2005: 9. 
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2. UPPHOVSRÄTTENS UTVECKLING 

 

2.1. Bakgrund 

 

”Upphovsmannen och ägaren av ett exemplar av verket kan båda säga med samma 

rätt: det är min bok!,  men i olika avseenden. Den föregående ser verket som en skrift 

eller ett tal; den senare endast som ett instrument med vilket skriften eller talet fram-

ställs för honom eller för allmänheten, dvs. som ett exemplar. Upphovsmannens rätt 

är dock inte en rätt till boken som ting, till exemplaret, då ägaren till det kan bränna 

framför upphovsmannens ögon, utan en genuin rätt som anknyter till upphovsman-

nens person, dvs. en rätt att hindra någon annan från att framställa verket för all-

mänheten utan hans medgivande, ett medgivande som dock i ingen mening kan förut-

sättas eftersom han redan exklusivt gett verket åt någon annan.”111 

 

Tankarna att upphovsmannen skall ha möjlighet att njuta frukterna av och få erkänsla 

för sitt verk har inte alltid varit rådande. Under antiken utgjorde egendomsrätten en 

rätt till fysiska objekt. Upphovsmannens verk som gjordes tillgängliga för allmänhe-

ten ansågs vara fria.112 Då villkoren för att göra verk tillgängliga för allmänheten be-

gränsades till former som tal till allmänheten eller avskrivning, är det klart att även 

möjligheterna att få ersättning och erkänsla för sitt verk var på en annan nivå. Det 

mest utvecklade rättssystemet under antiken, det romerska, erkände ingen upphovs-

rätt.113 Det gavs inte ens plats för upphovsrätten i den form som den nu uppfattas, 

emedan man inte strävade efter individualitet.114 Att kopiera någon annans verk sågs 

dock inte som ärbar eller moralisk gärning, men det utgjorde inget intrång i lagen. 

 

Utvecklingen av boktryckarkonsten på 1400-talet gjorde det småningom möjligt med 

masspublikationer av litterära verk, vilket naturligtvis var ett stort steg i upphovsrät-

                                                 
111 Kant, Von der Unrechtmässigkeit des Büchernachdrucks, 1785, i Tallmo 2003: 2 (fri övers.). Se 
även Strömholm 1956: 196. 
112 ”Oratio publicata res libera est”(Ett tal som framförs offentligt är fritt) fri övers. Quintus Aurelius 
Symmachus (345–410) in Tallmo 2003: 1. 
113 Se Kivimäki 1966: 6–7, Haarmann 1999: 1–2 och Koktvedgaard & Levin 2003: 24–27. 
114 Se Haarmann 2005: 2. 
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tens historia.115 Men upphovsrättens tillkomst befrämjades även av det, att konstupp-

fattningen under humanismens och renässansens tidevarv hade utvecklats i en indivi-

duell riktning.116 I Italien, i Venedig utvecklades ett system med upphovsrättsprivile-

gier. Det första privilegiet gavs åt Marcus Antonius Sabellicus för att skriva Venedigs 

historia, Rerum Venetarum. Privilegierna som beviljades av staten gavs främst för att 

skydda boktryckarnas rättigheter, och inte upphovsmännens, författarnas. Följaktligen 

kan det hävdas att det redan i detta skede av upphovsrättens historia var de ekonomis-

ka och kommersiella aspekterna av upphovsrätten som betonades.  

 

Då man däremot beaktar de ideella rättigheterna, kan man notera hur bildkonstnärerna 

på 1300-talet började signera sina tavlor och kompositörerna krävde att vid framfö-

rande av deras verk i samband med konserter skulle deras namn anges. Martin Luther 

fick rätt på 1500-talet att kontrollera innehållet i sina verk som skulle publiceras. Här 

torde inte tanken på respekträtten ha varit lika dominerande som bibehållandet av den 

nya läran.117 Med tanke på respekträtten kan här anföras, att grundtanken ligger i att 

inte ingrepp görs i verkets bärande innehåll eller tendens. Ändringar av verk med reli-

giös anspelning för användning i gudstjänstbruk anses även i våra dagar vara känsliga 

för smärre ändringar.118 

 

Den första moderna upphovsrättslagen var ”The Statute of Anne” som utkom år 

1709–1710 i England.119 Det var en rättsakt för ”the Encouragement of Learning, by 

vesting the Copies of Printed Books in the Authors or Purchasers of such Copies, dur-

ing the Times therein mentioned”.120 The Statute of Anne var enligt Ellins121 resultatet 

av en kompromiss mellan kraven från utgivarna och ett uttryck av ett allmänt intresse 

definierat av Parlamentet, men ifrågavarande rättsakt innebar trots allt ett remarkabelt 

genombrott för upphovsrätten i och med att upphovsmannens ställning fördes fram. 

                                                 
115 Se t.ex. Renman–Claesson 2001: 4–5, Koktvedgaard & Levin 2003: 25–27. I Kina utvecklades dock 
boktryckarkonsten redan på 800–talet och en form av upphovsrätt existerade redan under Sung – dyna-
stin, dvs. före år 1068 e. Kr. Se t.ex. Schovsbo 1998: 470. 
116 Se Haarmann 2005: 2. 
117 Se Haarmann 2005: 4. 
118 Se Helsingfors tingsrätt 6.11. 2003, ”Ev.luth.kyrkan”. Se om fallet i kapitel 3.2. Lojalitetsprincipen. 
119 Se t.ex. Kivimäki 1966: 7, Haarmann 1999: 4, Koktvedgaard & Levin 2003: 27, Sterling 1999: 996–
999 och Huuskonen 2006: 118. 
120 The Statute of Anne 1710: Act 8, c. 19. 
121 Se Ellins 1997: 44. 
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Lagen gav åt upphovsmännen ensamrätt till sitt verk.122 Hitintills hade upphovsrätten 

främst inneburit en rätt för utgivarna, till exempel ansågs den exklusiva upphovsrätten 

(copyright) till William Shakesperare’s verk Romeo och Julia, som utkom för första 

gången redan 1597, innehas av förläggaren Jacob Tonston i London. Denna rätt inne-

bar då en ensamrätt till framställningen av exemplar av ifrågavarande verk. Ensamrät-

ten innebar dock även att möjligheten för andra förläggare att framställa billigare och 

exemplar av rentav högre kvalitet begränsades.123 Det kan påpekas att denna ensam-

rätt framförallt innebar en ensamrätt att använda en viss maskin för att framställa ex-

emplar av verket, men ensamrätten berättigade inte till någon ytterligare kontroll av 

hur ett visst verk kunde användas eller utnyttjas. En jämförelse med situationen idag 

är värd att göras, när utnyttjanden av verk särskilt i digital miljö kan begränsas på di-

verse sätt.124    

 

Andra länder som tog in regler om upphovsrätt i sina lagar på 1700-talet var Danmark 

1741, USA 1790 (1787 inskrevs i grundlagen en regel som befullmäktigade kongres-

sen att ge tidsbunden ensamrätt åt upphovsmännen) och Frankrike 1791 och 1793.125 

Det generella syftet med dessa upphovsrättslagar var att befrämja utvecklingen av ve-

tenskapen och de skapande konsterna genom att bevilja upphovsmännen exklusiva 

rättigheter till sina arbeten och på det sättet följaktligen bidra till samhällsutveckling-

en i stort i andan av upplysningen. 

 

I Frankrike baserade sig upphovsrättsreglerna på teorin om naturrätter som var rådan-

de under upplysningstiden.126 Enligt denna hade upphovsmannen en naturlig rätt till 

sina verk. Denna rätt ansågs vara en av de mest självklara. I USA däremot berättiga-

des upphovsrättsreglerna med den nytta konstnärligt skapande kan ha för samhället 

och med idén om upphovsrätten som ett incitament för att skapa och framställa fler 

verk. 

 

                                                 
122 Se Kivimäki 1966: 7 och Haarmann 2005: 4. 
123 Se t.ex. Davies 2002: 21–22 och Lessig 2004b: 87–88.  
124 Se mer i kapitel 4 om DRM. 
125 Se bl.a. Lund 1933: 13 ff., Knoph 1936: 18ff., Kivimäki 1966: 8, Schönning 1998: 50–51, Haar-
mann 2005: 5 och Renman–Claesson 2001: 5–6 och 2003: 98–102. 
126 Se t.ex. Kivimäki 1948: 39, 61 och Strömholm 1975: 296–299. Om relationen naturrätt – upphovs-
rätt, se mer i 2.2.1. nedan. 
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Under perioden av industrialisering på 1800-talet fick upphovsrätten sitt verkliga ge-

nombrott som ett viktigt rättsområde i det västerländska samhället då effektiva meto-

der för att massproducera litterära verk utvecklades, till exempel då rotationspres-

sen.127 En marknad för masskonsumtion av litterära och artistiska verk började forma 

sig. I slutet av 1800-talet ingicks de första internationella avtalen i immaterialrätt, Pa-

ris-konventionen år 1883 och Bernkonventionen år 1886.128 Grundprinciperna i dessa 

avtal gäller än idag. Tanken på upphovsrätten som en naturrätt hade mest inflytande 

på den internationella utvecklingen av upphovsrätten.129 Naturrättsteorierna mötte 

dock motstånd vid de förberedande arbetena till Bernkonventionen och de ingick inte 

i terminologin i konventionen från år 1886. Kärnan till konflikt var inte upphovsman-

nens rätt till ersättning eller erkänsla för sina verk. Problemet var snarare; vilken var 

den rättsliga grunden för upphovsrätt.   

 

 

2.2. Berättiganden 

 

Rätten till den egendom som framställts genom eget arbete som John Locke och andra 

filosofer propagerade för på 1600-talet130, var ett gångbart argument för att kräva att 

upphovsmännen skulle ha rätt till sin immateriella egendom, i synnerhet då de eko-

nomiska rättigheterna av upphovsrätten.131 Man kan påstå, att legitimeringen av de 

ekonomiska rättigheterna av upphovsrätten skapade väg för legitimeringen av de ide-

ella rättigheterna av upphovsrätten i det avseendet att det generella intresset för det 

rättsliga området ökade. I Frankrike hade de lagtekniska instrumenten för skyddet av 

upphovsrättigheterna utvecklats. Intellektuellt och kreativt arbete uppfattades som ut-

tryck för upphovsmännens personlighet. Småningom kunde också de ideella rättighe-

terna (droit moral) legitimeras i domstolarnas rättspraxis. Själva begreppet ”ideella 

rättigheter” (droit moral) förekommer i allmänhet inte explicit i lagterminologin, inte 

t.ex. i Artikel 6 BK och inte heller i Frankrike där skyddet för ”droit moral” har en 

lång tradition. Den franska termen droit moral hänvisar inte till moraliska intressen 

                                                 
127 Se t.ex. Schönning 1998. 51 och Koktvedgaard & Levin 2003: 27. 
128 Paris – konventionen 1883 och Bernkonventionen 1886. 
129 Se Kivimäki 1948: 61. 
130 Se t.ex. Locke 1988: 291, Kivimäki 1948: 31–32, Välimäki 2004. 257–258 och Leppämäki 2006: 
91–94. 
131 Se Strömholm 1975: 297–298 och Leppämäki 2006: 65–67. 
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utan snarare till icke-ekonomiska intressen.132 Enligt Strömholm avser uttryckets 

”droit moral” rent semantiska tolkning, att adjektivet ”moral” i franska språket nöd-

vändigtvis inte innebär ”etisk” eller ”sedlig”. Enligt Strömholm är en korrekt över-

sättning ”intellektuell”, ”ideell”, ”andlig” eller dylika ord. Dessa anger ett motsatsför-

hållande till ”fysisk” eller ”ekonomisk”.133 Här kan hävdas, såsom även Bernitz et 

al134 och Haarmann135 framlägger, att särskilt namnangivelserätten har förutom en 

ideell, även en ekonomisk sida. I medlet av 1800-talet var acceptansen av de ideella 

rättigheterna som ett rättsligt institut mera allmänt utbredd, främst tack vare fransk 

rättspraxis och även tysk upphovsrättsteori, som hade sina grunder i Immanuel Kant’s 

teori om författarnas rättigheter.136 

 

 

2.2.1. Berättiganden av hela upphovsrätten 

 

Under hela upphovsrättens historia och utveckling har det tagits som ett otvetydigt 

faktum att upphovsrätt till ett verk begränsar hur detta verk kan utnyttjas. Eftersom 

uppfattningen om upphovsrätten också har varit att den kan begränsa interaktionen 

mellan individer och verk, har det varit och är det viktigt att berättiga existensen av 

upphovsrätten, ifall avsikten är att bevisa dess legitimitet. De grundläggande frågorna 

är naturligtvis huruvida upphovsrätten kan berättigas överhuvudtaget och ifall den kan 

berättigas hur och varför den kan berättigas. Argument för och emot upphovsrättens 

legitimitet har följaktligen framlagts under hela dess existens.137 Några av de mest 

grundläggande argumenten presenteras nedan: a) naturrättsliga, b) personlighetsrätts-

liga och c) utilitaristiska argument.138 

 

 

 

                                                 
132 Se t.ex. Strömholm 1975: 306 och Ginsburg 1992: 15. 
133 Se Strömholm 1956: 185. 
134 Se Bernitz et al 2005: 75. 
135 Se Haarmann 2005: 138. 
136 Se Kant 1977. Se även Leppämäki 2006: 75–76. 
137 Se bl.a. Huuskonen 2006: 67–132. 
138 Se även Leppämäki 2006: 87–89, som anser att upphovsrätten kan berättigas från 1) en utilitaristisk 
synvinkel, 2) en synvinkel som betonar det arbete upphovsmannen lägger ned i sitt verk, 3) en synvin-
kel där upphovsmannens person är det centrala, 4) en demokratisk synvinkel, var uppmärksamheten 
riktas mot samhället som helhet, samt 5) en synvinkel som är en kombination av synvinklarna 1)–4) 
men där även andras rättigheter än upphovsmannens tas i beaktande. 
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2.2.1.1. Naturrättsliga argument 

 

Många argument för existensen av upphovsrätt har, som redan framhållits, sin grund i 

naturrättsliga argument, enligt vilka det förekommer en rätt till att få njuta av resulta-

tet av sitt eget arbete. Den grundläggande idén är här att likaledes som bonden har rätt 

till den skörd han sått, likaledes skall upphovsmannen ha rätt till de tankar eller den 

konst han skapar. Idéer, känslor och emotioner som vi har, ses som vår egendom, en-

ligt detta synsätt.139 Idéer är således lika mycket vår egendom som fysiska objekt kan 

vara. Serlachius140 framlägger en traditionell syn på vad ägarens rätt innebär, t.ex. att 

ägaren har rätt att bestämma över sin egendom, använda och njuta av den enligt eget 

bevåg, dela den, förändra eller bearbeta den, erhålla de inkomster som egendomen 

möjligtvis inbringar, överlåta rättigheterna till den samt skydda sig mot intrång i 

egendomen. Å andra sidan framstår åsikter av Ross141, där bl.a. synsättet att immateri-

ella rättigheter kan likställas med förmögenhetsrättigheter kritiseras. Frågan gäller hur 

man skall förhålla sig till rättighetsobjektens ontologiska status, till exempel då existe-

rar ett ”verk” på samma sätt som ett fysiskt föremål. Enligt Ross är ett ”verk” endast 

en abstraktion och det som är reellt existerande bör förekomma i individens verklig-

het/medvetenhet.  

 

Ifall inte upphovsmannens utformning av idéer vore hans egna, utan allas gemen-

samma egendom, kunde allmänheten kräva att upphovsmännen gör sina verk tillgäng-

liga för allmänheten utan ersättning. Om upphovsmannen inte gör så, kunde allmänhe-

ten anklaga honom för illegitimt beteende. Enligt Ayn Rand är upphovsrättigheterna 

inte enbart lagliga rättigheter utan också moraliska rättigheter och i allra högsta grad 

egendomsrättigheter.142 John Locke skrev i sin ”Two Treatises of Government” att 

ingen är berättigad till att hindra att den som skapat något med sitt eget arbete får nju-

ta av de resultat som arbetet inbringar. Skulle så ske, skulle det innebära ett oberätti-

gat utnyttjande av skaparens insatser.143 Locke hade dock väldigt lite eller inget alls 

att säga om upphovsrätt i sig. Locke’s teori har fått kritik för bl.a. hur man skall kunna 

berättiga att någon genom arbete förtjänar rättigheter till sitt verk genom sin egen per-

                                                 
139 Se t.ex. Spooner 1971 och Blume 1993: 447–473. 
140 Se bl.a. Serlachius 1912: 112. 
141 Se t.ex. Ross 1945: 343–345. 
142 Se Rand 1966: 125. 
143 Se Locke, J. in Laslett 1988: 291. Se även Vilanka 2006: 616–617. 
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son ifall av att förmågan att arbeta ses som gåvor av naturen.144 Till exempel Rawls145 

menar att hurudan en persons karaktär är, är ju starkt beroende av hur lyckliga famil-

je- och sociala omständigheter han lever i och följaktligen vore det moraliskt godtyck-

ligt av honom att kräva förtjänst endast med dessa omständigheter som grund. Eme-

dan dessa argument kan användas för att betona upphovsmannens rätt till själv-

ägande, beaktar de dock inte att hans rätt samtidigt begränsar andras rätt att agera fritt 

och använda sina resurser. Enligt Paasto146 behöver till exempel inte styrkan i ägande-

rätten innebära att ägaren inte skulle behöva ge avkall på sina rättigheter, utan snarare 

att ägaren från den utgångspunkten sett får skydd mot andras intrång.  

 

När man således argumenterar för att det faktum att vi äger oss själva också skulle 

utgöra grunden för upphovsrätten eftersom de verk vi skapar är resultat av vårt arbete, 

kunde det också betyda att vi själva skall uppfattas som resultat av vårt arbete, vilket 

är ett ifrågasättbart argument. Om dock de kognitiva och medvetna val vi gör inklude-

ras i definitionen av det arbete vi gör, kan man hävda att vi själva är produkter av vårt 

arbete, till exempel genom de sätt vi väljer att leva vårt liv på. 

 

Det kan också noteras att idén att individer har en naturrättighet att erhålla det resultat 

som deras arbete inbringar för personligt utnyttjande inte nödvändigtvis innebär att 

individer skulle ha en exklusiv rättighet att erhålla förtjänsten av sitt arbete på mark-

naden, en idé som förövrigt inte undantagslöst kan omfattas av naturrättsargument.147 

 

Ett berättigande av upphovsrätt som baserar sig på naturrättsliga argument hävdas ofta 

resultera i en annan uppfattning om upphovsrätten än ett argument för berättigande 

som baserar sig på upphovsrätten som ett incitament.148 Ett berättigande av upphovs-

rätt med naturrättsliga argument hävdas resultera i ett starkare och längre skydd för 

upphovsmännen då den typ av egendom som omfattas av naturrättsliga argument of-

tast uppfattas som evig. 

 

 

                                                 
144 Se Epstein 2004: 4–7.  
145 Se Rawls 1971: 310 
146 Se Paasto 2004: 1308–1309. 
147 Se t.ex. Riis 1996: 39–41. 
148 Se Bently & Sherman 2001: 33 och även de utilitaristiska argumenten i punkt 2.2.1.3. nedan. 
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2.2.1.2. Personlighetsrättsliga argument 

 

Grunden för att härleda sig till upphovsrätt utgående från personligheten ligger också i 

tanken på vårt ägande av oss själva. Enligt Hegel är personligheten grunden för alla 

former av rättigheter:149 ”Det är uttryckligen personligheten som i sig innehåller ka-

paciteten för rättigheter och utgör begreppet och grunden för abstrakta och formella 

rättigheter. Således är imperativet för en rättighet: Var en person och respektera 

andra som de personer de är!” (fri övers.) 

 

Utgående från Hegels syn är mänskan av naturen inte fri men genom en historisk pro-

cess av objektifiering och självkonfrontation erhåller hon sin frihet och blir ägare över 

sig själv.150 Enligt Kant’s teori om upphovsrätt, eller egentligen författarrätt, är litterä-

ra verk inte endast simpla varor, utan uttryck för författarens kapacitet och förmåga. 

Författaren kan visserligen ge sitt litterära verk åt någon annan, men inte överge sitt 

ägande till verket i sig.151 Sålunda är det ett intrång i författarens verk att framföra 

hans tankar till allmänheten utan hans medgivande och utan att ge erkänsla åt honom. 

Översättningar av verk bör dock inte uppfattas som intrång, enligt Kant, emedan de 

egentligen är uttryck för författarens ursprungliga tankar.152 En översättning är en be-

arbetning och den som översatt ett verk har upphovsrätt till bearbetningen i dess bear-

betade form enligt 4 § 1 mom. URL, såvida den inte är mekanisk eller rutinmässig. 

Bearbetaren kan enligt 4 § 1 mom. URL inte förfoga över verket i dess bearbetade 

form utan originalupphovsmannens tillstånd.153  

 

Leppämäki betonar angående Kant´s teori, att man bör göra en klar distinktion mellan 

författare och förläggare och deras respektive förhållande till konsumenterna av det 

upphovsrättsskyddade verket.154 Enligt Leppämäki menar Kant att författarens rätt till 

sitt litterära verk är personlig och därmed oefterlåtbar. Denna rätt är knuten till förfat-

tarens person och hör till hans autonomi och frihet att ge utlopp för sina tankar. Å det 

andra finns det en objektbunden rätt till författarens verk, som förläggaren kan inneha. 

Denna rätt innebär framförallt rätten att göra författarens verk tillgängligt för allmän-
                                                 
149 Hegel, G.W.F. i Knox 1952: 58. Se även Leppämäki 2006: 77–79. 
150 Hegel, G.W.F. i Knox 1952: 47. 
151 Kant, I. i Weischedel 1977: 582. 
152 Se däremot lagregler om bearbetningar i 4 § URL . 
153 Se Bernitz et al 2005: 49 och Susiluoto 1997: 19–21. 
154 Se Leppämäki 2006: 76. 
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heten, trycka och publicera det. Den personliga rätten författaren som upphovsman 

har till sitt litterära verk utgör i första hand de ideella rättigheterna, paternitets- och 

respekträtten. De förblir hos upphovsmannen. Den objektbundna rätten, eller med da-

gens terminologi de ekonomiska rättigheterna av upphovsrätten, kan efterges med av-

tal.   

 

Följer man naturrättsteorin, innebär ett intrång i ett verk ett intrång i upphovsmannens 

personlighet, då verket uppfattas som en utvidgning av upphovsmannens personlighet. 

Enligt Kohler har upphovsmannen inte endast upphovsrätt till verkets yttre form, utan 

även till den abstrakta idé som verket uttrycks genom hans kreativa arbete. Med yttre 

form avsåg Kohler inte den explicita yttre formen av verket, utan det materiella ut-

trycket för själva idén.155 Grunden för detta argument är den förbindelse som före-

kommer mellan verket och upphovsmannen. Enligt Ingarden kan man dock motsätta 

sig tanken att verket skulle vara förbundet till sin upphovsman efter det skapats, bland 

annat med argumentet att verket faktiskt existerar i objektiv mening efter det skapats 

och är då inte längre beroende av upphovsmannens subjektivitet.156   

 

Den specifika typ av objektivitet som ett verk har, har det endast genom ett flertal 

framställningar och tolkningar som utgör de olika variationer genom vilka verket  

framställs inför olika tolkare. Följer man detta argument är det tolkarna, eller med 

andra ord allmänheten och publiken, som verket är beroende av efter det skapats, inte 

upphovsmannen eller skaparen. Gällande de ideella rättigheterna kan man följa en lin-

je, där respekträtten tolkas med en objektiv synvinkel och inte enbart ur upphovsman-

nens subjektiva uppfattning.157 Däremot kan man anse, att visavi namnangivelserätten 

kan upphovsmannens subjektiva uppfattning på ett markant sätt betonas.158 

 

2.2.1.3. Utilitaristiska argument 

 

Utilitaristiska argument för upphovsrättens existens har sin grund i tanken att upp-

hovsmän är mera produktiva och genererar mera välstånd för hela samhället ifall de 

                                                 
155 Se t.ex. Kohler 1969: 80 samt också Nordell 1997: 6. 
156 Se t.ex. Ingarden 1973: 13.  
157 SOU 1956: 25: 123 och KB 1953: 5: 49. Se även Koktvedgaard & Levin 2002: 141, Bruun 2001: 
40–41 och Bernitz et al 2005: 77. 
158 Se Mansala 2006: 103 och 106. 
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får njuta av förtjänsterna av de insatser de gjort i skapandet av sina verk. En följd av 

detta argument är att det förhållandet att samhället ersätter upphovsmännen för deras 

verk, innebär även investeringar i samhällets hela välstånd, då verken kan åtnjutas av 

allmänheten och fylla dess behov. Mot detta argument kan anföras att det inte är full-

ständigt självklart att exklusiva rättigheter, såsom upphovsrättigheterna sedan skulle 

öka upphovsmännens kreativitet och få dem att skapa flera verk som sedan skulle öka 

samhällets välstånd. De kritiska frågorna är alltså här, i vilken omfattning kreativt 

skapande påverkas av ekonomiska incitament och huruvida litterära och konstnärliga 

verk överhuvudtaget kan uppfattas som resultat av ekonomiska incitament. Denna 

uppfattning kan ses som rättsekonomisk och utgå ifrån möjligheten att analysera rätts-

reglernas samhällsekonomiska fördelar och nackdelar. Det kan dock te sig svårt att 

dra rättsliga slutsatser av samhällsekonomiska analyser om förtjänster och kostna-

der.159 

 

En förutsättning för de argument, som har sin grund i tanken att upphovsrättigheterna 

som exklusiva rättigheter skulle fungera som incitament för upphovsmännen att pro-

ducera mera för att öka samhällets välstånd är följaktligen, att skapande och spridning 

av litterära och konstnärliga verk är sådan verksamhet som värderas högt i samhället 

och ökar dess totala välstånd.160 Ett annat antagande som förutsätts är att genom att 

bevilja upphovsmännen upphovsrätt, justeras nivån på skapande av verk på en optimal 

nivå. Upphovsrätten skulle därmed premiera dessa som sätter ner tid och arbete på att 

upprätthålla allmänhetens behov av dessa verk, och därigenom skulle samhällets väl-

stånd även öka.   

 

I motsats till det berättigande av upphovsrätten som baserar sig på naturrättsliga ar-

gument, kan den incitament-baserade uppfattningen resultera i ett system av upphovs-

rättsligt skydd som ger upphovsmännen endast ett skydd, som är på en miniminivå 

som just förmår upphovsmännen att skapa och framställa verk.161   

 

                                                 
159 Se t.ex. Riis 1996: 66–67, Eklöf 2004: 22–25, Huuskonen 2006: 39, Coase 1960: 1, Calabresi 1970: 
1043 samt Leppämäki 2006: 88, som betonar att till det utilitaristiska synsättet hör även tanken på att 
upphovsmannen gör sig förtjänt av äganderätt till sitt verk genom det arbete han lägger ner och på det 
viset meriterar sig. Se även avsnitt 2.6. om förhållandet ideella – ekonomiska rättigheter. 
160 Se t.ex. Bently & Sherman 2001: 32–33. 
161 Se t.ex. Bently & Sherman 2001: 32–33. 
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Huruvida de framförda antaganden skall tas för sanna eller inte, beror sist och slutli-

gen på det värde som ges litterära, konstnärliga och kulturella aktiviteter och produk-

tioner. Till exempel kan litterära och konstnärliga verk uppfattas ha ett inre värde för 

oss, bl.a. i form av att vi upplever att de uppfyller våra behov eller ger svar på vad 

som är sant och gott.162 Säkerligen kan litterära och konstnärliga verk skapas utan ett 

system av upphovsrättsskydd, men den avgörande frågan för upphovsrätten är, enligt 

den utilitaristiska synen, huruvida existensen av upphovsrätt bidrar till en mera effek-

tiv resursallokering, till ett mera rikt kulturellt liv och i slutändan till ett högre väl-

stånd i samhället.163 

 

När man ser på berättiganden för existensen av upphovsrätt i digital miljö, kan man 

urskilja åtminstone några grundläggande ekonomiska principer, som till exempel 

skyddet för s.k. mjukvara kan basera sig på.164 Uppmärksammas bör här att också i 

den digitala miljön gäller att litterära och konstnärliga verk inte behöver uppfylla någ-

ra substantiella krav för att bli skyddade av upphovsrätt. I princip gäller att upphovs-

mannens litterära eller konstnärliga verk är upphovsrättsskyddat om det uppnår den 

s.k. verkshöjden (Gestaltungshöhe, Schöpfungshöhe, teoskynnys). De viktigaste vill-

koret för ett litterärt eller konstnärligt verk att uppnå verkshöjden är kravet på origina-

litet och att det är fråga om resultatet av upphovsmannens självständigt skapade in-

sats. Kraven på olika verk att uppnå status som verk kan sedan variera mellan olika 

verkskategorier.165  

 

En av de grundläggande ekonomiska principerna grundar sig på det faktum att det kan 

kosta en hel del att skapa eller framställa innovativ information, men i den digitala 

miljön kan det vara, mer eller mindre, kostnadsfritt att kopiera denna information. 

Och när den innovativa informationen kan kopieras nästan kostnadsfritt, kan priset för 

att använda den innovativa informationen drivas ned genom konkurrens till samma 

nivå som prisnivån för att kopiera. I en dylik situation är det för upphovsmannen till 

denna information inte till fullo möjligt att dra ekonomisk nytta av ett verk eller att få 

ersättning för de kostnader han har lagt ned i skapandet. Detta skulle troligtvis reduce-
                                                 
162 Se Aarnio 1989c: 612–613. 
163 Se Riis 1996: 67. 
164 Se t.ex. Dam 1995: 2–13 och Dreier 2002: 3–4. 
165 Se t.ex. Kivimäki 1966: 19, Koktvedgaard & Levin 2002: 74, 81 och Haarmann 1999: 40 och 2006: 
43–45. Om en ingående analys av skillnaderna mellan originalitetskravet i kontinentaleuropeisk och 
angloamerikansk upphovsrätt, se Rosenmeier 2001: 89–98. 
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ra de ekonomiska incitamenten till att skapa nya innovationer. Behovet av upphovsrätt 

bör därför accepteras utgående från denna situation. I den digitala miljön kan enligt 

Lessig därtill en osäkerhet vad gäller den lag som råder utgöra en börda för innovativt 

skapande, bland annat p.g.a. att det ökar osäkerheten bland upphovsmännen och ska-

parna om vad som sker med deras verk och vilket skydd verken omfattas av i den di-

gitala miljön166  

 

Understrykas bör här att det förekommer andra motiv att skapa och vara innovativ 

som är av en mer icke-ekonomisk karaktär, t.ex. att få erkänsla och bli respekterad 

som skapare och upphovsman. I synnerhet i den digitala miljön kan dessa motiv upp-

levas som starkare och mera relevanta.  

 

Nya former att publicera, t.ex. i form av så kallade blogs, wikis och podcasting, fri mjukvara, öppna 

källkoder och mjukvara i den digitala miljön, kan ses som exempel på detta fenomen. Till exempel 

FS/OSS är mjukvara med en källkod som är öppen, dvs. var och en kan ladda ner den mjukvara som 

styr FS/OSS - programmet. Dock, vill man följa en strikt definition kan öppna källkoder och fri mjukva-

ra inte anses som fullständigt fria, eftersom användningen av dem oftast är licensbaserad i någon form, 

till exempel i form av General Public License (GPL), där fenomenet att publicera sina tankar, idéer 

och kommunicera via s.k. blogs, förklaras vara den starkaste teknologiska trenden på gång. Motsva-

rande fenomen förekommer även med s.k. hemmagjorda videofilmer i form av så kallade vlogs, dvs. 

webbsidor som erbjuder tjänster där konsumenterna kan ladda ner hemmagjorda videofilmer som 

gjorts tillgängliga för allmänheten. Likaledes kan s.k. wikis, som är webbsidor som är tillgängliga för 

alla att redigera eller komma med egna in- och tillägg, också ses som ett mycket starkt fenomen på 

kommande. Fenomenet podcasting, där vem som helst kan göra ett eget digitalt radio-program, banda 

det med sin dator och sända och förmedla det vidare till det digitala nätverket, varifrån lyssnare kan 

ladda programmet till sin digitala spelare, kan i detta avseende jämföras med blogging och wikis.
167

 

 

Ur synvinkeln vilken den optimala ekonomiska nytta samhället kan ha av digitala 

upphovsrättsskyddade verk, bör det skydd som ges verken balanseras mot bland annat 

rätten till access (tillgång) och rätten till utnyttjande av verken i enlighet med vad god 

sed föreskriver.168 Detta är i huvudsak nödvändigt och tillbörligt för att nya och inno-

vativa verk skall kunna skapas och framställas. Nya och innovativa verk skapas dock i 

                                                 
166 Se Lessig 2004b: 193 .  
167 Se Lessig 2004b: 43, 45–46 och 264–265, Enkvist–Gauffin 2006: 19. Se även artikel i tidskriften 
Fortune 1/2005: 64–76 samt Rauscher 2005 om bl.a. blogs som s.k. kvasijournalistik och t.ex. Deloitte 
2005: 8 samt avsnitt 3.6.2.1. Citat i digital miljö.    
168 Om vad god sed föreskriver, se avsnitt 3.3. om principen om god sed. 
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hög grad på basen av inspiration från redan existerande verk. Detta argument bygger 

på det antagandet att nya verk ökar det ekonomiska värdet i förhållande till de redan 

existerande. Till exempel Lessig169 argumenterar för att piratism egentligen kan vara 

till gagn för upphovsrättsinnehavaren. Ett exempel som allmänt används är då kineser 

som illegalt kopierar Microsofts Windows-system. Detta gör dem dock beroende av 

de Windows-system som Microsoft producerar. Microsoft förlorar naturligtvis då det 

värde av de program som illegalt kopieras istället för att de skulle säljas, men i och 

med att Windows sprids, blir dess användare också vana och beroende av Windows-

programmet. Småningom när välståndet ökar bland kineserna, kommer de att kunna 

köpa Microsofts Windows-program istället för att stjäla dem, och Microsoft ökar sina 

förtjänster på lång sikt.  Ur allmänhetens, publikens och samhällets välståndssynvin-

kel är det kanske så att den innovativa och skapande verksamheten fortsätter.  

 

2.2.2. Berättiganden av särskilt de ideella rättigheterna 

 

De naturrättsliga och personlighetsrättsliga argumenten för berättigandet av upphovs-

rättens existens kan även användas för att berättiga existensen av de ideella rättighe-

terna. De ideella rättigheterna uppfattas som än mer relaterade till upphovsmannens 

personlighet170 än de ekonomiska rättigheterna då de ideella rättigheterna handlar om 

att bli namngiven som upphovsman (paternitetsrätten), om rätten att motsätta sig att 

verket utnyttjas på ett sätt eller i ett sammanhang som kränker upphovsmannens litte-

rära eller konstnärliga anseende eller egenart (respekt- eller integritetsrätten), rätten 

till tillgång till verket efter det att det gjorts tillgängligt för allmänheten (accessrätten), 

ångerrätten och reträtträtten. De ideella rättigheterna kan i viss mån mera uppfattas 

som mänskliga rättigheter än traditionella egendomsrättigheter171. Det behöver inte 

endast vara fråga om respekt för upphovsmannen själv och hans förmåga och intres-

sen, utan också fråga om respekt för hans samarbetspartners och andra närstående. De 

facto innebar upphovsrättigheter för de flesta författare enbart ideella rättigheter till 

och med medlet av 1800-talet. Det var när författandet blev mera kommersiellt som 

författarna blev medvetna om de ekonomiska aspekterna av upphovsrättigheterna. 

Förläggarna och andra partner började dock mer och mer dra nytta av de utvidgade 

                                                 
169 Se Lessig 2004b: 65. 
170 Se Strömholm 1966 II:1: 13, Kivimäki 1966: 37, Haarmann 1999: 102 och Bernitz et al 2005: 74. 
171 Se Ricketson 1999: 582–583 och Huuskonen 2006: 80, 85–89. 
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upphovsrättigheterna, dvs. de kunde öka sina inkomster, sitt välstånd och makt genom 

att hänvisa till skyddet av författarnas upphovsrätt. Dock har varken förläggarna eller 

övriga producenter kunnat hindra författare och andra upphovsmän från att utöva sina 

ideella rättigheter till sina verk. Enligt Hugenholtz har upphovsmännen alltid kunnat 

skydda sig relativt väl mot illegitima handlingar från förläggarnas och producenternas 

sida, till exempel då olagliga publikationer, felaktiga utnyttjanden eller andra illegiti-

ma ändringar av verken172  

 

Å andra sidan är de skapande upphovsmännen ständigt föremål för yttre influenser 

som berikar deras verk; detta motargument går alltså ut på att uppfostran, utbildning, 

litterära och konstnärliga inflytanden och förnimmelsen av ständiga stimuli i omvärl-

den alla kan påverka de skapande upphovsmännen på ett avgörande sätt. Epstein173 

uttrycker det enligt följande: ”Hur mycket erkännande bör man ge åt Charles Dickens 

för hans porträtt av Wilkins Macawber i David Copperfield ifall detta porträtt baserar 

sig på hans far? Och hur mycket erkännande bör Dickens ges ifall han inkorporerat 

element från andra stora författare i sin skrivstil utan att kompensera dem eller ens ge 

dem erkänsla?” (fri övers.)  

 

Till exempel ett intrång i upphovsmannens respekträtt behöver inte nödvändigtvis 

vara kränkande enligt strafflagen.174 Det räcker med att idéinnehållet, tendensen eller 

den stilistiska karaktären i upphovsmannens verk inte respekteras.175 Stilistiska för-

bättringar kräver i regel upphovsmannens samtycke. Man har även ansett att ortogra-

fin, stavningssättet, bör höra till upphovsmannens befogenheter, såvida den är enhetlig 

och förut vedertagen. Det kan ligga något karakteristiskt för upphovsmannen i det 

stavningssätt han använder, man kan tänka sig att hans egenart tar sig uttryck däri.176 

Det kan däremot förekomma situationer, då ändringar i ett verk inte uppfattas som 

kränkande enligt en objektiv måttstock och att vikt bör ges för upphovsmannens sub-

jektiva åsikter177. Man har dock även ansett att upphovsmannens subjektiva uppfatt-

                                                 
172 Se Hugenholtz 2000a: 4–6.   
173 Se Epstein 2004: 29. Notera även ett tvetydigt uttalande av Hallström & Tunedal angående littera-
turgenren poesi: ”Poesi är också ett system, där skator stjäl och papegojor härmar, där alla ord är häm-
tade ur någon annans mun”. 
174  Se Saxén 1955: 69, Kivimäki 1966: 38, Schönning 1998: 170 och Bernitz et al 2005: 76. 
175  Se SOU 1956: 25: 123 
176  Se Saxén 1955: 175. 
177 Se KB 1953:5: 49, Saxén 1955: 171 och Haarmann 1999: 107. 
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ning om vad som är kränkande för hans anseende eller egenart inte kan fälla avgöran-

det, i synnerhet om upphovsmannen inte kan visa att sambandet mellan ändringarna 

och verket i övrigt minskat verkets konstnärliga värde. Exempelvis har HD i rättsfallet 

”Den svenska fattigdomens betydelse” nöjt sig med hovrättens domslut att sambandet 

mellan de klippta sekvenserna och programmet i övrigt varit sådant att bortfallet av 

sekvenserna inte har minskat filmens samhällskritiska eller konstnärliga värde eller 

tendensen, eller m.a.o. klippningarna har inte varit kränkande för upphovsmannen en-

ligt 3 § URL.178  

 

Också en sådan förändring av verkets form eller sammanhang där verket skildras på 

ett sätt som objektivt sett ökar dess litterära eller konstnärliga kvaliteter, kan uppfattas 

som ett intrång i respekträtten.179 Bedömningen av situationen är mer strikt ifall det 

vid anslutningen till framställningen av verket till allmänheten hävdas att verket skild-

ras i sin ursprungliga form, än om verket görs tillgängligt för allmänheten i en bearbe-

tad form. De krav som en ny teknologi, en annan litterär eller konstnärlig form eller 

annat utnyttjande än det avsedda ställer, kan påverka bedömningen. Exempel på pro-

blematiken finns i rättsfallet NJA 1974: 94 ”Gunilla Rudling”, där HD ansåg att av-

lägsnande av konstnärs namnlogotype från ett antal i stor upplaga framställda färgre-

produktioner av målningar, vilka köpts i handeln och utnyttjats för biografreklam stod 

i strid mot 3 § URL.180 Respekten av och hänsynstagandet till de ideella rättigheterna 

kan följaktligen hävdas ha nära kopplingar till ett uppförande som allmänt uppfattas 

som rättvist, civiliserat och gott. 

 

De ideella rättigheterna behövs också för att garantera sanningsenligheten och äkthe-

ten av litterära och konstnärliga verk. I den digitala miljön är sanningsenligheten och 

äktheten av skyddade verk än mer hotad då möjligheterna till intrång har ökat i och 

med nya former av kompilering. Betydelsen av att respektera och ta hänsyn till pater-

nitets- och respekträtten betonas därmed ytterligare. Frågorna om sanningsenlighet 

och äkthet knyter an till frågor om ursprunglighet och originalitet och i slutändan till 

                                                 
178 Se t.ex. NJA 1971: 226 ”Den svenska fattigdomens betydelse”. Se även NIR 1971: 463, Rosén 
1989: 213, Koktvedgaard & Levin 2003: 142 och Bernitz et al 2005: 76. 
179 Se t.ex. Bernitz et al. 2004: 68–71 och 2005: 74–78. 
180 Se NIR 1974: 187, Rosén 1989: 111, 210, 329, Koktvedgaard & Levin 2003: 142, 461, Bernitz et al 
2005: 76–77 och Harenko, Niiranen & Tarkela 2006: 54. 
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hur vi uppskattar dessa värden.181 Om till exempel värdet av fri information och fri 

tillgång till all information är viktigare för oss än värdet av sanningsenlighet, äkthet 

och originalitet, så kommer argumenten för att garantera existensen av de senare inte 

att kunna övertyga oss. Originalitetskravet idag är dock relativt i den meningen att det 

vid tolkning och tillämpning i praktiken påverkas av de faktiska marknadsförhållan-

dena. Enligt Post bör alltså de upphovsrättsliga övervägandena relateras mot intressen 

av en välfungerande konkurrens på marknaden.182 

 

Upphovsmannens ideella rättigheter behöver dock inte enbart berättigas med ”ideella” 

argument, eftersom det också förekommer ekonomiska berättiganden för deras exi-

stens, vilket även framhållits i rättsvetenskaplig litteratur.183  De ideella rättigheterna 

är avgörande för det sätt på vilket upphovsmannen presenteras för allmänheten, publi-

ken, då de kan garantera att upphovsmannen blir erkänd som författare och att verkets 

innehåll, utformade idé och form inte kränks. En annan individ skall inte otillbörligt 

kunna tjäna på verket av en annan eller kunna presentera verket som sitt. Därtill är de 

ideella rättigheterna nödvändiga för upphovsmannens skapande av karriär, emedan de 

kan garantera erkänsla från allmänheten och att verket görs tillgängligt för allmänhe-

ten på ett sådant sätt, i en sådan form eller i ett sådant sammanhang som upphovs-

mannen avsett. Sättet och formen kan här exempelvis appellera till undermålig åter-

givning av originalverket och sammanhanget förslagsvis till att upphovsmannen skall 

inte behöva känna att verket tvingas in på en nivå, där det inte hör hemma. Ifall inte 

allmänheten kan vara säker på huruvida verket är autentiskt eller huruvida den verkli-

ga upphovsmannen till verket är den som utgör sig vara det, skulle upphovsmannen ha 

problem att positionera sig på marknaden, få erkänsla och skapa marknadsvärde.184   

 

 

 

 

                                                 
181 Se t.ex. Eklöf 2004: 32–33 där detta påpekas. 
182 Se t.ex. Post 2001: 107–121. 
183 Se t.ex Saxén 1955: 20, Bernitz et al 2005: 75, Haarmann 2005: 138 och Ricketson 1999: 583. 
184 Se t.ex. NJA 1974: 94 ”Gunilla Rudling”. Se närmare om rättsfallet i kapitel 3.4. Paternitetsrätten. 
Jämför även med situationen vad gäller varumärken där den så kallade goodwill som varumärkeshava-
ren upparbetar för sina varor kan ha ett mycket stort ekonomiskt värde, se vidare t.ex. Bernitz et al. 
2004: 186–187. Ytterligare berättiganden av de ideella rättigheterna framkommer även i avsnitt 2.6., 
kapitel 3 och kapitel 4. 
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2.3. Utveckling från 1800-talet till nutid på internationell nivå 

 

2.3.1. Från 1800-talet till 2000 

 

I moderna tider blev de ideella rättigheterna legitima som ett rättsområde i början av 

1800-talet. Enligt Strömholm kan den fortsatta utvecklingen av de ideella rättigheter-

na som ett rättsområde indelas i tre perioder.185 Den första perioden var mellan åren 

1800–1880. Under denna tid förekom ännu inte någon koherent struktur för de ideella 

rättigheterna, men intresset för området ifråga växte. 

 

Den andra perioden mellan åren 1880 till 1928 kan i långt karaktäriseras med hjälp av 

de skrifter i upphovsrätt som den franske juristen Morillot författade. Morillot var den 

förste som systematiskt introducerade begreppet ideella rättigheter, droit moral, i den 

franska rättsteorin, bland annat då genom att importera idéer om upphovsrätt av de 

tyska filosoferna Kant och Fichte till Frankrike. Omkring år 1880 formades grunden 

för rättsteorin om de ideella rättigheterna i Tyskland, bland annat tack vare Kohler, 

von Gierke, Allfeld och Klostermann. Deras teorier kom sedan att tillämpas i fransk 

rättspraxis.186 

 

Det rättsliga institutet ideella rättigheter ingick ännu inte i 1886 års version av Bern-

konventionen. De franska domstolarna använde inte heller uttryckligen begreppet dro-

it moral förrän i början av 1900-talet, istället användes begrepp såsom faculté inhé-

rente à la personne, droit de propriété morale och droit moral de contrôle et de sur-

veillance i motiveringar i rättspraxis.187 På 1920-talet intog flera europeiska länder 

ideella rättigheter i sina rättssystem.  

 

Enligt Strömholm inleddes år 1928 den tredje perioden för utvecklingen av de ideella 

rättigheterna som rättsinstitut efter Paris-versionen av Bernkonventionen från år 1896. 

När Bernkonventionen reviderades på konferensen i Rom år 1928188 inkluderades de 

ideella rättigheterna i konventionen, framförallt tack vare påtryckningar från länder 

                                                 
185 Se Strömholm 1966 II:1: 118, 182 och 1975: 289–293. 
186 Se ibid. 
187 Se Strömholm1975: 281. 
188 RP 12/1929: 1. 
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som Frankrike, Tyskland och Italien.189 Man hämtade från fransk doktrin beteckning-

en ”droit moral”: rätten att motsätta sig ändringar i verket och framstå som dess upp-

hovsman. Konferensen önskade även att skydd för verkets integritet efter upphovs-

mannens död skulle införas.190 Syftet med kravet var även att skydda de ideella rättig-

heterna, att allmänt förhindra handlingar, som är till skada för litteraturen, vetenska-

pen och konsten.191 Enligt artikel 6bis i Rom-versionen av BK förpliktigades med-

lemsstaterna i BK att ge upphovsmännen paternitetsrätt eller namnangivelserätt och 

respekt- eller integritetsrätt till sina verk.192 I Brysselkonferensen 1948193 utvidgades 

droit moral-institutet med bestämmelser, dvs. upphovsmannens rätt att förbjuda inte 

enbart för hans anseende menliga ändringar i verket, utan även dess användande i 

olämpliga sammanhang samt om nationell reglering av integritetsskyddet efter upp-

hovsmannens död i den mån medlemsstaternas interna rätt medger det.194 När BK re-

viderades i Paris 1971 säkrades positionen för de ideella rättigheterna.195  

Artikel 6bis Paris-versionen av BK 1971: 
1) Oberoende av sina ekonomiska rättigheter och även efter överlåtelse av dessa behåller upp-

hovsmannen rätten att anges som upphovsman till verket samt rätten att motsätta sig varje 
förvanskning, stympning eller annan ändring i verket eller varje annat förfarande med avse-
ende på detta, som är till men för hans ära eller anseende. 

2) De rättigheter som tillkommer upphovsmannen enligt 1) skall efter hans död alltjämt bestå 
minst intill skyddstiden för de ekonomiska rättigheterna och utövas av de personer eller in-
rättningar som äger behörighet härtill enligt den nationella lagstiftningen i det land där skyd-
det påkallas. De länder, i vilka den lagstiftning som är i kraft vid tiden för ratificering av den-
na akt eller anslutning till denna icke omfattar bestämmelser som tillförsäkrar samtliga de 
under 1) erkända rättigheternas skydd, äger likväl bestämma, att vissa bland dessa rättigheter 
icke skall fortsätta att bestå efter upphovsmannens död. 

 

Enligt 6 bis 1 st. innebar det internationella erkännandet att a) upphovsmannen behål-

ler den ideella rätten efter överlåtelse oberoende av att de ekonomiska rättigheterna 

övergår. Enligt de finska förarbetena196 uppfyllde den finska lagstiftningen de krav 

som kunde uppställas i detta hänseende med avseende å den nya (1928) artikeln 6 

bis.197 Bestämmelsen gällande överlåtelse av de ekonomiska rättigheterna, men inte 

                                                 
189 Se Strömholm 1966:II:1:29 , Kivimäki 1966: 37, Haarmann 1999: 102, Ricketson 1999: 580–581 
och Huuskonen 2006: 87. 
190 Se Strömholm 1956: 184. 
191 Se Kivimäki 1966: 38 och Haarmann 2005: 138. 
192 Se Strömholm 2001: 40–41 och RP 12/1929: 2. 
193 FördrS 3/63. 
194 Se Strömholm 1956: 184 och 1966 I: 382–399.  
195 Finland har godkänt och är bunden vid Paris–texten av Bernkonventionen (F 771/1986, FördrS 79). 
 HE 32/1986 och HE 33/1986. Om de ideella rättigheterna se mer i avsnitt 2.4., 2.5., 3.4., 3.5. 
196 Se HE 12/1929: 2 och LU 9/1929 II. 
197 Enligt gällande 3 § 3 mom. upphovsrättslagen kan upphovsmannen med bindande verkan eftergiva 
sin rätt såvitt angår en till art och omfattning begränsad användning av verket. Se KB 1953: 5: 49, var 
det konstaterades att upphovsmannen skulle inte lagligen kunna för evigt eller i alla sammanhang avstå 
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de ideella rättigheterna är en betydelsefull rättighet för upphovsmannen. Med denna 

rätt kan upphovsmannen, trots att de ekonomiska rättigheterna övergått, behålla och 

framhäva sin namnangivelserätt och respekträtt, trots att de ekonomiska rättigheterna 

övergått. b) Rätten att få gälla som upphovsman till verket när exemplar av ett verk 

framställs eller verket görs tillgängligt för allmänheten, att upphovsmannen skall an-

ges. Här är fråga om en enligt konventionstexten villkorslös rätt att bli angiven som 

upphovsman. Skyldigheten att nämna upphovsmannens namn innebär, att användaren 

av verket har en uppgiftsskyldighet198 eller informationsskyldighet. Skyldigheten att 

namnge upphovsmannen gäller vid överlåtelse av verket t.ex. till en förläggare, men 

förekommer även vid fall då verket olovligen tillgängliggörs för allmänheten och vid 

tillgängliggöranden inom ramarna för inskränkningsreglerna. Däremot inskränker sig 

skyldigheten inte till de s.k. fria verken.199 Den andra huvudregeln med avseende å 

den ideella rätten rör c) rätten till respekt för verket. Upphovsmannen kan motsätta sig 

att hans verk återges i vanställt eller stympat skick eller återges på ett sätt eller i ett 

sammanhang som är kränkande för honom. Bernkonventionen förbjuder inte alla änd-

ringar, utan enbart de, vilka kränker upphovsmannens anseende eller egenart. Formu-

leringen av texten berodde dels på att i England och USA, vid överlåtelse av hela 

upphovsrätten förvärvaren erhöll en fri ändringsrätt.200 Vid Brysselkonferensen 1948 

infördes ett tillägg till art. 6 bis varigenom upphovsmannen erhållit rätt att motsätta 

sig även andra förfaranden med verket, som är till men för hans ideella intressen. I 

förarbetena till konferensen framhölls att verket, utan att det ändras eller stympas, kan 

sättas i en miljö, som upphovsmannen inte finner önskvärd. Exempel härpå är att ett 

litterärt verk kan utges i förbindelse med allehanda reklamalster, ett konstverk kan 

återges på förpackningar till tvivelaktiga varor eller en komposition av djupt allvarlig 

eller religiös karaktär kan inflyta i en filmoperett.201 Formuleringen av 6 bis i de nor-

diska upphovsrättslagarna är att  verk får inte ändras så att upphovsmannens litterära 

eller konstnärliga anseende eller egenart kränks, inte ära och anseende. Artikel 6 bis 

betyder inte att varje ändring i ett verk, för filmens vidkommande verk i förexisteran-

de skepnad eller bearbetarnas bidrag, är uteslutna. Det är endast de ingrepp som är 

                                                                                                                                            
från sin rätt att framträda som skapare av sitt verk eller skyddet eller mot ändring. Däremot skulle han 
kunna för speciella tillfällen eller för bestämd användning av verket bestämma om sin upphovsrätt ock-
så på sagda sätt. Se t.ex. Pohjonen 1995: 186 och Harenko, Niiranen & Tarkela 2006: 55–56. 
198 Se HE 12/1929:2 och Kivimäki 1966: 38, där begreppet ”ilmoittamisvelvollisuus” används. 
199 Se Kivimäki 1966: 38.  
200 Se Saxén 1955: 172. 
201 Se SOU 1956:25: 126. 
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mycket graverande angrepp på verkets integritet som räknas.202 I Norden ansågs att 

det är fråga om upphovsmannens litterära och konstnärliga anseende, inte den upp-

fattning som hans omgivning har av honom. Enligt 6 bis 2 st. skall de ideella rättighe-

terna efter upphovsmannens död fortbestå minst intill utgången av skyddstiden för de 

ekonomiska rättigheterna och utövas av de personer och inrättningar som äger behö-

righet härtill enligt skyddslandets lag. Enligt önskemål infördes vid Stockholmskonfe-

rensen 1967 i avtalstexten att respekträtten skall bestå minst intill skyddstiden för de 

ekonomiska rättigheterna. I 2 st. tillades en undantagsbestämmelse för vissa länder, 

som vid tillträde till Stockholmsakten inte skyddar alla de rättigheter som avses i 1 st 

efter upphovsmannens död, kan bestämma att vissa rättgiheter skall upphöra vid upp-

hovsmannens död. Såsom exempel kan nämnas droit de respect, som efter upphovs-

mannens död inte hade någon motsvarighet i engelsk rätt. Den rättighet som alltid 

måste bevaras måste inte nödvändigtvis skyddas inom ramen för den upphovsrättsliga 

lagstiftningen, bl.a. droit à la paternité efter upphovsmannens död har viss motsvarig-

het i engelsk rätt utanför upphovsrättslagstiftningen.203 Vid Romkonferensen 1928 

uttalades önskemål om att medlemsstaterna skulle överväga möjligheten att införliva i 

sina respektive lagar, ifall de inte innefattar uttryckliga bestämmelser om förhindrande 

av ändring, stympning eller annan förvanskning i verket efter upphovsmannens död, 

vilka är till men för upphovsmannens litterära och konstnärliga anseende.204 Bernkon-

ventionen, enligt Brysselkonferensen 1948, ger möjligheter för de unionsländer vars 

lagstiftning vid tiden för ratificering av den ifrågavarande unionsakten eller anslutning 

till denna inte omfattar bestämmelser, som tillförsäkrar alla de i 1 st. upptagna rättig-

heterna skydd, att inskränka giltighetstiden för de ideella rättigheterna till upphovs-

mannens livstid. Enligt 6 bis 3 st. föreskrivs de rättsliga åtgärder, som fordras till 

skydd för de i denna artikel avsedda rättigheterna, regleras av lagstiftningen i det land 

där skyddet påkallas.205 

 

I Paris-versionen intogs också ett reviderat stadgande, enligt vilket upphovsmannens 

namn samt källan skall anges i överensstämmelse med vad god sed föreskriver vid 

vissa fria utnyttjanden av verk.206 Reglerna om citat har ändrats ett antal gånger, bl.a. i 

                                                 
202 Se SOU 1956:25: 122, Lund1966: 286 och Strömholm 1966 I: 391. 
203 Se Lund 1966: 288, Bergström 1968: 24–25 och Sorvari 2005: 220. 
204 Se HE 12/1929: 2. Se även Huuskonen 2006: 87 och 129. 
205 Se Strömholm 1966 I: 386. 
206 Artikel 10 Paris–versionen av BK. Se Lund 1966: 277–279 och Strömholm 2001: 40–41. 
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Bryssel år 1948, i Stockholm år 1967 och Paris 1971. Enligt Rom-texten 1928 gavs 

rätt att citera för att användas vid undervisning eller sin art vetenskapliga publikatio-

ner.207 Enligt Bryssel-texten från 1948 är i 1 st. korta citat i tidnings- eller tidskrifter 

tillåtna, enligt 2 st. i fråga om rätten att i den omfattning som rättfärdigas av ändamå-

let, från litterära eller konstnärliga verk göra lån för publikationer, som är avsedda för 

undervisningen eller ha en vetenskaplig karaktär, eller för samlingar i läsestycken 

gäller vad som är stadgat i unionsländernas lagstiftning och vad som  genom särskilda 

överenskommelser mellan dessa länder nu är eller framdeles kan bli bestämt. Enligt 3 

st. skall citat eller lån åtföljas av uppgift om källan samt upphovsmannens namn, så-

vida detta förekommer däri. Under Stockholmskonferensen 1967 väckte slopandet av 

attributet ”kort” livlig diskussion. Citaträtten utsträcktes även till en generell regel 

från att enligt tidigare version endast gällt artiklar ur tidningar och periodiska tidskrif-

ter. I Bryssel-texten får lån göras från verk. Ändringar gjordes och fråga är nu om ut-

nyttjande. Krestomatierna (samlingar av läsestycken) försvann från texten. I Stock-

holms-texten tillades att utnyttjandet skall ske i form av illustration. Förutsättningen 

för citat skulle vara, att verket lovligen tillgängliggjorts för allmänheten, att citerandet 

var förenligt med ”fair practice” och att det inte överskred vad som var ”justified by 

the purpose”. God sed innebär enligt Lund att man bara kan citera i den utsträckning 

som rättfärdigas av ändamålet.208 Utnyttjandet genom citat är tillåtna på villkor att de 

står i överensstämmelse med god sed, vilket tillades i Stockholmstexten.209 Även dis-

kussion om rätten att göra citat i översättning uppstod, men ingen bestämmelse i fråga 

om översättning i fråga om inskränkningsbestämmelserna upptogs i konventionen.210 

Det var fråga om rent redaktionella ändringar av texten i 10 artikeln i Paris-texten.  

 

Uppgiftsskyldighet av namnet är en central angelägenhet i sammanhanget. Den är för 

upphovsmannen en stark ideell rätt trots att begränsningar görs i hans ekonomiska rät-

tigheter enligt inkränkningsreglerna. Betoningen på att citat skall göras enligt god sed 

innebär bl.a. att användaren skall vara lojal med upphovsmannen. Användaren skall 

respektera upphovsmannens ideella rättigheter, inte göra sådana ändringar i den cite-

rade verksdelen att det kränker upphovsmannens respekträtt.211 

                                                 
207 Se även Huuskonen 2006: 139–142. 
208 Se Lund 1966: 288. 
209 Se Bergström 1968: 16. 
210 Se Godenhielm 1983: 95. 
211 Se Pohjonen 1993: 146 och Pohjonen 1994: 149. 
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Noteras kan här att i Stockholm 1967 försökte man på internationell nivå lösa proble-

met med temporär framställning av exemplar. Enligt 9 artikel 1 stycket i den konven-

tionstext som godkändes i Stockholm äger upphovsmännen till litterära och konstnär-

liga verk uteslutande rätt att låta mångfaldiga dessa verk på vad sätt eller i vilken form 

det vara må. Det har ansetts att denna ordalydelse är så vittgående att den omfattar 

alla exemplarframställningssätt inklusive även sådana som inte har uppfunnits. Exem-

plarframställning innebär enligt detta att man fixerar verket på ett underlag vilket be-

tyder att också temporära kopior är enligt Bernkonventionens definition liktydiga ex-

emplar som varaktiga kopior. Även vid dessa exemplar bör de ideella rättigheterna 

alltså respekteras.212 

 

Under 1970- och 1980-talen utvecklades många nya teknologiska medel att förmedla 

information på, såsom reprografi, videoteknologi, satellit sändningar, kabel-TV, da-

torprogram och elektroniska databaser.213 För en tid följde det internationella upp-

hovsrättssamfundet en strategi som i långt styrdes av den teknologiska utvecklingen, 

och förmådde inte skapa nya och enhetliga internationella normer. Ficsor214 menar 

bl.a. att strategin ”styrd av den teknologiska utvecklingen” tycks vara den rådande 

policyn i t.ex. WIPO, vars aktivitet för övrigt inom forskning och diskussion om nya 

och aktuella upphovsrättsliga problem varit vägledande för utvecklingen av det inter-

nationella skyddet av upphovsrätt under den senaste tiden. 

 

2.3.2. Nutid 

 

Utvecklingen under den allra senaste tiden av de digitala möjligheterna att förmedla 

information, och för upphovsrättens del i synnerhet den digitala rättighetsadministra-

tionen (DRM), kan på sätt och vis, utgöra en ny era eller period, den fjärde i ordning-

en, för skyddet av de ideella rättigheterna, framförallt på grund av de nya typer av 

villkor som den digitala miljön ställer, men också på grund av de nya typer av skydd 

av de ideella rättigheterna som kan förverkligas. 

                                                 
212 Se Olsson 1991: 315–324 och Sorvari 2005: 117 samt Huuskonen 2006: 130–131.  
213 Se t.ex. Herler, A. 2003: 2. 
214 Se t.ex. Ficsor 2002: 5. Se även Huuskonen 2006: 228–221, var det förutspås att den teknologiska 
utvecklingen, framförallt då mobilteknologin, kommer att innebära slutet för systemet med Bernkon-
ventionen inom de närmaste årtiondena.   
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Rekommendationer, vägledande principer och modellvillkor som WIPO utarbetade 

under 1980- och 1990-talen fungerade som hjälpmedel för nationella lagstiftare i frå-

gor hur de skulle svara mot de utmaningar som nya teknologiska lösningar ställer.215 

Dessa rekommendationer, principer och villkor baserade sig vanligtvis på tolkning av 

rådande internationella normer, men de innehöll också vissa nya standarder. Den väg-

ledning som erbjöds var styrd av de utmaningar som den teknologiska utvecklingen 

ställer. Vägledningen var naturligtvis inte av bindande natur, men den hade inflytande 

på de nationella lagstiftarna till den grad att det kan påstås att den styrde utvecklingen 

av upphovsrätten på en global nivå. 

 

Enligt artikel 1 i WIPO-fördraget om upphovsrätt (WCT), som slöts 1996, inskränker 

inte på de rättigheter och skyldigheter som medlemsstaterna har mot varandra enligt 

Bernkonventionen. Medlemsstaterna i WIPO skall följa artiklarna 1 till 21 i Bernkon-

ventionen. I uttalandet som diplomatkonferensen godkänt har konstaterats att de rät-

tigheter och undantag som BK beviljar också bör gälla i den digitala miljön, särskilt 

beträffande utnyttjandet av verk i digital form. Till exempel att spara ett skyddat verk 

i digital form i ett elektroniskt medium utgör en framställning i enlighet med artikel 9 

i BK. Av WCT framkommer att det bör finnas en balans mellan BK och de därpå föl-

jande fördragen och artiklarna. WCT skall inte uppfattas som nya principer utan att 

några ändringsförslag görs. Till exempel kräver den digitala utvecklingen mera speci-

fika normer.216 

 

De villkor som WIPO-fördraget om upphovsrätt ställer berör artikel 6 bis i BK om de 

ideella rättigheterna. I artikel 1 (4) stadgas om förhållandet till Bernkonventionen, en-

ligt vilken avstalsslutande parter skall ge tillämpning åt artiklarna 1–21 och appendix-

et till Bernkonventionen. WCT 1 (4) artikeln gäller de avtalsparter, som inte har an-

slutit sig till Bernkonventionen. Dessa stater förbinder sig att följa Bernkonventionens 

1–21 artiklar, då de ansluter sig till WIPO-avtalet. Det sagda betyder, att konventions-

staterna skall i enlighet med Bernkonventionens stadganden tillämpa artikel 6 bis som 

                                                 
215 Se WIPO–Dokument 1985–1994. Se även Ficsor 2002: 5. 
216 Se Nordell 2003: 76–83. 
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rör de ideella rättigheterna, namnangivelserätten och respekträtten samt skyddstiden 

för de ideella rättigheterna.217 

 

Vid formandet av WCT ansågs tillämpningen av de undantag och begränsningar som 

den digitala miljön förutsätter vara en fråga av så pass stor vikt att den behandlas i en 

särskild artikel.218 I BK är det artikel 9 (2) som beviljar de undantag från de exklusiva 

rättigheter som tillåts.219 Artikel 10 i WCT innehåller allmänna villkor för undantag 

och begränsningar, tillsammans med en redovisning om hur de skall tillämpas i den 

digitala miljön.220 Enligt ifrågavarande artikel är det alltså tillåtet för medlemsstaterna 

att bevilja begränsningar och undantag till upphovsrättigheterna i vissa särskilda fall 

ifall dessa begränsningar och undantag inte gör intrång i det normala utnyttjandet av 

det skyddade verket och inte heller på ett oskäligt sätt inkräktar på upphovsmannens 

rätt. I ett gemensamt utlåtande om artikeln, skall de villkor som ifrågavarande artikel 

ställer uppfattas som att medlemsstaterna tillåts planera nya undantag och begräns-

ningar till upphovsrättigheterna i den digitala miljön då dessa undantag och begräns-

ningar varken minskar eller ökar tillämpningsområdet för de begränsningar och un-

dantag som tillåts i Bernkonventionen.221  

 

Skyddet av upphovsmannens ideella rättigheter omfattas, som noterats även av WCT, 

och i WIPO-fördraget om framföranden och fonogram (WPPT) krävs det uttryckligen 

i artikel 5 att upphovsmännen till framföranden och fonogram beviljas paternitets- och 

respekträtt till sina levande hörbara framföranden och framföranden på fonogram, 

dvs. att upphovsmannens rätt att namnges och att motsätta sig varje förvanskning av 

framförandet eller liknande som är till men för hans eller hennes anseende. I 45 § 

URL finns en hänvisning, som behandlar rättigheter för de utövande konstnärer, till 3 

§ URL, som behandlar ideella rättigheter.222   

                                                 
217 Se RP 29/2004: 7, KM 2002:: 5:6, WIPO–fördrag om upphovsrätt 1996:2, WIPO/INT/02: 31–32, 
sv. prop. 2004/05: 110: 335, Ot.prp. nr. 46 (2004–2005): 10 och KUU/L19. Se även Fiscor 2002: 425.  
218 Noteras bör här att de resultat som WIPO– fördragen frambringade endast kunde nås genom svåra 
och långa förhandlingar, se WIPO–Dokument SCCR/10/2/Rev. 2003: 39–41 och ILO TMMCGS/2004: 
73–74. 
219 Artikel 9(2) Paris–versionen av BK, 1971. 
220 Artikel 10 WCT. Motsvarande artikel i WIPO–fördraget om framföranden och fonogram (WPPT) är 
artikel 16. 
221 Se RP 29/2004: 9, KM 2002:5: 62, sv. prop. 2004/05: 110: 335, Ot.prp. nr. 46 (2004–2005): 10 och 
KUU/L19 och Fiscor 2002: 425, 438, 514–544.  
222 Artikel 5 WIPO–fördraget om framföranden och fonogram, 1996: 
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Uttrycket det normala utnyttjandet av verket som används i artiklarna 10 WCT och 16 

WPPT har ifrågasatts, framförallt på grund av att det i den digitala miljön förekommer 

möjligheter till ett otal utnyttjanden av verk.223 Till exempel Dreier224 anser att det 

faktum att ett normalt utnyttjande av verk i den digitala miljön tillåts, definitivt inte 

betyder att alla möjliga utnyttjanden skulle tillåtas. Följaktligen bör en distinktion gö-

ras mellan sådana utnyttjanden som rättsinnehavaren gör eller kan göra i den nära 

framtiden och sådana utnyttjanden som är teoretiskt möjliga att göra för rättsinnehava-

ren inom de exklusiva upphovsrättigheter han har. 

 

Strömholm225 hävdar att slutandet av WIPO-fördragen var en prestation för det inter-

nationella upphovsrättssamfundet och därmed även ett ställningstagande för ett 

tryggande av upphovsrättens ställning på den internationella politiska och ekonomiska 

arenan. Å andra sidan förblev de divergerande uppfattningarna om upphovsrätt mellan 

den kontinental europeiska, särskilt den franska droit d´auteur, och den anglo-

amerikanska copyright, ännu rådande.226 Därtill förekom det bland representanter från 

u-länder uppfattningar om upphovsrätt som inte överensstämmer med de rådande in-

ternationella normerna.227 Davies228 menar dock att de skillnader som ofta sägs före-

komma mellan den kontinentala och den anglo-amerikanska synen på upphovsrätt till 

många delar bygger på en chimär: ”There is no doubt that historical examination of 

the sources of the French revolutionary copyright laws demonstrates conclusively that 

                                                                                                                                            
1) Oberoende av och även efter överlåtelse av sina ekonomiska rättigheter har den utövande konstnä-
ren, beträffande sina levande hörbara framföranden och framföranden upptagna på fonogram, rätt att 
begära att bli identifierad som den utövande konstnären i dessa framföranden utom i fall där identifie-
ringen utelämnas på grund av det sätt på vilket framförandet används, samt rätt att invända mot för-
vanskning, stympning eller annan förändring av hans framföranden som kan inverka menligt på hans 
anseende. 
2) De rättigheter som tillkommer en utövande konstnär enligt punkt 1 skall efter hans död, upprätthållas 
åtminstone tills de ekonomiska rättigheterna har upphört att gälla och skall kunna utövas av de personer 
som enligt lagstiftningen hos den fördragsslutande part där skydd görs gällande är berättigade därtill. 
De fördragsslutande parter vars lagstiftning, vid den tidpunkt då de ratificerar eller ansluter sig till detta 
fördrag, inte tillåter skydd av alla de rättigheter som fastställts i föregående stycke efter den utövande 
konstnärens död kan dock bestämma att några av dessa rättigheter ej skall upprätthållas efter hans död. 
3) Det är förbehållet lagstiftningen hos den fördragsslutande part där skydd påkallas att bestämma om 
medel för att säkerställa de rättigheter som följer av denna artikel. Se RP 29/2004: 9, sv. prop. 
2004/05:110, Ot.prp.nr 46 (2004–2005), Forslag til Lov om aendring av ophavsretsloven L 17,19. 
223 Se t.ex. Hugenholtz 1996: 5, Dreier 2001: 4 och Guibault 2003: 19–20. 
224 Se Dreier 2001: 4 och WTO Panel Diskussion WT/DS 160/R, 15 juni 2000, Artiklar 6.183 och 
6.184. 
225 Se Strömholm 1998: 215–217. 
226 Se t.ex. Strömholm 1998: 216 och Ricketson 1999: 579–580.  
227 Se Strömholm 1998: 216. 
228 Se Davies 2002: 176. 
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the popular conception that the French and Anglo-American copyright laws are based 

on totally different approaches is not valid”. Uppfattningen att upphovsrätten i USA 

dikteras av storföretagens intressen och i Europa av konsumenternas kan dock inte få 

gå oemotsagd. Till exempel hävdar Scotchmer (USA) att största delen av de immate-

rialrättsliga spörsmålen är i så hög grad politiserade att alla aktörer försöker nog så 

gott som möjligt skydda sina egna intressen och så att säga driva egna intressen i för-

sta hand.229   

 

TRIPS-avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrättigheter trädde i kraft år 

1995. Enligt artikel 9 i TRIPSavtalet, som gäller förhållande till Bernkonventionen 

skall medlemmarna följa bestämmelserna i artiklarna 1–21 i Bernkonventionen (1971) 

och dess bilaga. Av avtalet följer emellertid inga rättigheter eller skyldigheter för 

medlemmarna beträffande de i artikel 6 bis i denna konvention medgivna rättigheterna 

eller därur härledda rättigheterna. De ideella rättigheterna varom stadgas i 6 bis i 

Bernkonventionen har dock lämnats utanför TRIPS-avtalet. Detta innebär, att exem-

pelvis vid verkställigheten eller vid bestämmelser som gäller konfliktlösning tillämpas 

inte de ideella rättigheterna. Detta inverkar ändå inte på konventionsstaternas skyldig-

het att skydda de ideella rättgiheterna enligt Bernkonventionen 6 bis.230 Avtalet foku-

serar på immaterialrättigheter i stort.231 Skydd av de ideella rättigheterna omfattas ut-

tryckligen inte av avtalet enligt artikel 9(1).232  Konventionsstaterna skall ändå skydda 

de ideella rättigheterna enligt Bernkonventionen 6 bis, dvs. namnangivelserätten och 

respekträtten.  

 

Uteslutandet av skyddet för de ideella rättigheterna från TRIPS-avtalet har bland an-

nat tolkats som att den anglo-amerikanska uppfattningen om copyright råder över den 

kontinental-europeiska droit d´auteur.233 Till sitt allmänna innehåll kan TRIPS-avtalet 

faktiskt uppfattas som mera styrt av politiska hänsyns- och ställningstaganden än av 

                                                 
229 Se IPR info 2004: 6–7.  
230 Se HE (RP) 296/1994: 23–24 och 93–94. TRIPS–avtalet trädde i kraft 1.1.1995. I Finland trädde 
TRIPS–avtalet i kraft 1.1.1996. Se FördrS 5/1995. Se även Huuskonen 2006: 146. 
231 Noteras bör att TRIPS–avtalet trädde i kraft innan WIPO–fördragen och var i stort färdigt förhandlat 
redan i december 1991. Fastän TRIPS–avtalet visserligen utgör en viktig internationell referensram för 
skyddet av immaterialrättigheter och därmed även upphovsrätt, så var slutandet av WIPO– fördragen 
frambringat av behoven att fylla de luckor som förekommer i TRIPS–avtalet och BK om upphovsrätt i 
den digitala miljön. Se mer t.ex. Recital 79 WTO   1999. Dokument IP/C/W/128. 
232 Se Huuskonen 2006: 127, 147 och 148. 
233 Se t.ex. Strömholm 1998: 214, som menar att med TRIPS–avtalet så blåser det kalla vindar från den 
amerikanska marknaden in på den internationella scenen för upphovsrätt. 
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hänsynstaganden till kulturella aspekter.234 Argumentet som bl.a. Eklöf framför, att 

det föreligger stora skillnader vad gäller upphovsmäns åtnjutande av de ideella rättig-

heterna beroende på vad för typ av produkter det är fråga om, bör dock beaktas; vid 

produkter som till exempel datorprogram handlar det mer om investeringsskydd och 

massproduktion och synen på upphovsmännen är mer krass ekonomisk, medan det vid 

mer klassiska områden där utnyttjandet gäller enstaka originalexemplar ses upphovs-

mannen mer som en klassisk auteur. Om man vill se skiftningen mot den mer krassa 

ekonomiska synen som ett paradigmskifte i den internationella upphovsrätten, så skul-

le utvecklingen ha gått från beaktandet av kulturella och välfärdsaspekter och skydd 

för upphovsmannens personlighet och integritet, mot en resursfördelningsmekanism 

som styrs av målet om ekonomisk lönsamhet och effektivitet.235 

 

I vissa internationella avtal om bland annat mänskliga rättigheter får upphovsmannens 

rätt till sitt verk närapå status av en grundrättighet236 eller mänsklig rättighet, till ex-

empel i artikel 27(2) i Förenta Nationernas allmänna deklaration om mänskliga rättig-

heter, enligt vilken var och en skall ha rätt till skydd av de ideella och materiella in-

tressen i vetenskapliga, litterära eller konstnärliga verk som man är upphovsman 

till. 237 Enligt Mylly är ifrågavarande artikel mycket vagt och generellt skriven och fö-

reskriver medlemsstaterna stora friheter att utforma skydd för skapares ideella och 

materiella intressen. Mylly menar ytterligare att betydelsen av ifrågavarande artikel 

kan ifrågasättas i och med att artikel 27(1) föreskriver skydd för envar att fritt ta del 

av litterära, konstnärliga och vetenskapliga arbeten.238 De facto, det att ta del av t.ex. 

läsa, få information etc, behöver ju inte betyda att utnyttja eller att inte respektera de 

ideella och ekonomiska rättigheterna.    

 

Likaledes erkänns upphovsmannens rättighet att få skydd för sina ideella och ekono-

miska intressen i vetenskapliga, litterära och konstnärliga verk som han är upphovs-

                                                 
234 Se t.ex. Riis 1996: 211 och Eklöf 2004: 71–72.  
235 Noteras kan i detta sammanhang att Högsta domstolen i Kanada i ett rättsfall CHH Canadian Ltd v. 
Law Society (2004) 1.S.C.R. 339, gett uttryck för den synen att verk inte behöver vara kreativt sett nya 
eller unika för att omfattas av upphovsrättsskydd, det som krävs är  att verken är resultat av färdighet 
och gott omdöme (skill and judgment). Detta tyder på en mer teknisk eller teknologisk syn på upphovs-
rätten, som inte nödvändigtvis ger uttryck för någon nära relation mellan upphovsmannens verk och 
hans personlighet, såsom även Durell 2005: 6 påpekar. 
236 Se vidare t.ex. Heide–Jörgensen 2003: 13–15 och Huuskonen 2006: 88–89. 
237Se artikel 27 Förenta Nationernas allmänna deklaration om mänskliga rättigheter, 11.12. 1948.  
238 Se Mylly, T. 2005: 197–200. 
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man till i artikel 15 i FN:s internationella konvention om ekonomiska, sociala och kul-

turella rättigheter. Staterna åläggs att bl.a. erkänna rätten för en person att åtnjuta det 

skydd för moraliska och materiella intressen som härrör från all vetenskaplig, litterär 

eller konstnärlig prestation, som denne är upphovsman till. Den enskilda upphovs-

mannens ideella och ekonomiska intressen är utgångspunkten för dessa synpunkter. 

Därutöver bör samhällets intressen beaktas.239 I rekommendationer från UNESCO, 

om upphovsmännens ställning, betonas betydelsen av att skydda upphovsmannens 

ekonomiska och ideella intressen. Enligt rekommendationerna, som visserligen här-

stammar från år 1980, skall upphovsmannens ekonomiska och ideella intressen skyd-

das internationellt, eftersom den nya informationsteknologin möjliggör nya former av 

upphovsrättsintrång.240  

 

På europeisk nivå, bortsett från EU241, har också Europarådet och dess ministerkom-

mitté i sina rekommendationer understrukit betydelsen av att finna effektiva sätt att 

skydda upphovsrättsinnehavarnas intressen i informationssamhället, bland annat då 

genom att bevilja adekvata rättigheter som täcker nya former av utnyttjanden i natio-

nell lagstiftning och genom att uppdatera de rättsliga medlen för de krav som den di-

gitala miljön ställer.242 

 

 

2.4. Monism och dualism 

 

Upphovsrätten sägs, som måhända redan framkommit, ha en dubbelstruktur eftersom 

den särskiljer mellan egendomsrättigheter och ideella rättigheter.243 De nationella 

upphovsrättslagarna i Europa påminner om varandra i stort, men det förekommer 

bland annat skillnader i hur upphovsrättens så kallade dubbelstruktur uppfattas. Sär-

skilt i tysk och fransk rättsteori har frågan om förhållandet mellan skyddet för upp-

                                                 
239 Se artikel 15 Förenta nationernas internationella konvention om ekonomiska, sociala och kulturella 
rättigheter, 16.12.1966. Se Olsson 1998: 31 och Koktvedgaard & Levin 2003: 29. 
240 Se Annex 1, Recommendations to Member States, Resolutions of General Conference of UNESCO, 
23.9.1980. Se även C3 d) Plan of Action from World Summit on the Information Society, Document 
WSIS–03/GENEVA/DOC/5–E och Declaration of Principles, Document WSIS–03/GENEVA/DOC/4–
E. 
241 Om EU och upphovsrätt se framöver samt även Mylly, T. 2005: 206–213. 
242 Ministerkommittéen vid Europarådet, Rekommendationer 2001: 7.  
243 Se t.ex. Rosén 1989: 106–107, Haarmann 1999: 102–103 och 2005: 138 och Koktvedgaard & Levin 
2002: 139. 



ACTA WASAENSIA 66 

hovsmannens ekonomiska intressen och ideella intressen länge varit aktuell.244 Det 

förekommer framförallt två olika divergerande teorier, den monistiska och den dualis-

tiska.245  

 

Den moderna dualistiska synen på upphovsrätten är rådande i det franska rättssyste-

met.246 Enligt denna är upphovsrätten inte en enhetlig rätt, utan summan av två olika 

divergerande rättigheter; en egendomsrätt och en personlighetsrätt. Från denna syn-

vinkel är det logiskt att reglera de ideella och de ekonomiska rättigheterna separat från 

varandra emedan de uppfattas som rättsteoretiskt oberoende av varandra och ses ha 

olika rättsliga konsekvenser. De ekonomiska rättigheterna kan till exempel överlåtas 

och är tidsbegränsade medan de ideella rättigheterna inte kan överlåtas och är eviga. 

Enligt Davies247 innehar de ideella rättigheterna, åtminstone sedan en reform av lagen 

1957, en primär position i den franska lagen eftersom man erkänt att de existerar obe-

roende av lagstiftarens intervention, dvs. upphovsmannens rätt till sitt verk uppkom-

mer och baserar sig i första hand utgående från den personliga och unika skapelseak-

ten.  

 

Den monistiska synen på upphovsrätt är dominerande i det tyska rättssystemet.248 

Från en monistisk synvinkel är upphovsrätten en enhetlig rätt som omfattar både eko-

nomiska och ideella rättigheter. Upphovsrätten är till sin karaktär varken helt egen-

domsrätt eller personlighetsrätt, utan en syntes av dessa och har därmed en särskild 

ställning i rättssystemet. Enligt den monistiska synen är till exempel en framgångsrik 

återgivning och ett framgångsrikt framförande till allmänheten också till fördel för 

upphovsmannens ideella intressen eftersom hans namn anges, han kan skapa sig ett 

gott rykte och anseende och hans idéer sprids. Davis249 anser att utvecklingen i Tysk-

land under 1900-talet tyder på en förstärkning av rättsskyddet för upphovsmännen ut-

gående från en naturrättsteoretisk bas. Dock var man under senare hälften av 1900-

talet tvungen att alltmer börja beakta balansen mellan allmänhetens, konsumenternas 

intressen och upphovsmannens rättigheter. 

 
                                                 
244 Se bl.a. Dietz 1968: 105, Desbois 1978: 260 och Doutrelepont 1997b: 293-304. 
245 Se Saxén 1955: 22–24. 
246 Se t.ex. Desbois 1978: 260. 
247 Se Davies 2002: 153–154, 171–172,  
248 Se bl.a. Dietz 1968: 105 och Rosén 1989: 106–108. 
249 Se Davies 2002: 183–185,  
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Skillnaderna mellan den dualistiska och den monistiska synen på upphovsrätt har 

dock inte betydande praktiska konsekvenser.250 I båda teorierna finns det delar av 

egendomsrätt och personlighetsrätt. Monisterna anser inte att det skulle vara frågan 

om ren egendomsrätt, enbart kraven på kompensation som baserar sig på upphovsrät-

tigheterna är rena egendomsrättigheter. Det faktum att ett framförande eller en åter-

givning ger rätt till ett ekonomiskt krav, innebär inte automatiskt att denna rättighet 

skall uppfattas som en egendomsrättighet. Likaledes kan upphovsmannens beslut att 

göra sitt verk tillgängligt för allmänheten inte ses som endast en fråga om ideella rät-

tigheter. Monisterna anser t.ex. att sambandet mellan upphovsmannens ekonomiska 

och ideella intressen påverkar i vilken omfattning rättigheterna ifråga kan överlåtas.  

 

I de nordiska upphovsrättslagarna är inte uppdelningen i ekonomiska och ideella rät-

tigheter så strikt.251 Beaktandet av de ekonomiska och de ideella rättigheterna är för-

enhetligat. Enligt nordisk rättslitteratur är nog skyddet av upphovsmannens ideella 

rättigheter skilt från skyddet av de ekonomiska rättigheterna, men båda formerna av 

skydd bör förstås i relation till varandra. Beaktandet av upphovsmannens ideella rät-

tigheter är sålunda karakteristiskt för upphovsrätten som helhet. Då flera av lagregler-

na i de nordiska upphovsrättslagarna har dimensioner av både ekonomiska och ideella 

rättigheter, kan den slutsatsen dras att grunden för detta finns i den monistiska teo-

rin.252 Men i förarbetena till upphovsrättslagarna görs dock inga klara hänvisningar till 

att grunden skulle finnas i den dualistiska eller den monistiska teorin.253  

 

 

2.5. Brett och snävt perspektiv 

 

De nordiska upphovsrättslagarna föreskriver upphovsmannen 1) en paternitets- eller 

namnangivelserätt, dvs. en rätt att bli angiven som upphovsman i den omfattning och 

på det sätt god sed kräver, och 2) en integritets- eller respekträtt, dvs. en rätt att mot-

sätta sig att hans verk ändras så att hans litterära eller konstnärliga anseende eller 

                                                 
250 Se ibid. Se även Saxén 1955: 24, där det konstateras att skillnaden mellanden dualistiska och den 
monistiska teorin synes vara rätt obetydlig. 
251 Se t.ex. SOU 1956:25: 86. 
252 Se Rosén 1989: 108–109. Se även Rognstad 1999: 173, Schönning 1998: 166–167, Koktvedgaard & 
Levin 2003: 138  och Sorvari 2005: 222.  
253 Se t.ex. SOU 1956:25, KM 1953: 5, Udkast til lov om ophavsretten (1951) och Odelstingsproposi-
sjonen 26 (1959–60). 
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egenart kränks eller att det görs tillgängligt för allmänheten i en sådan form eller i ett 

sådant sammanhang som är kränkande för honom enligt 3 § i de nordiska upphovs-

rättslagarna.254  

 

Därtill förekommer det en 3) access- eller tillträdesrätt för upphovsmannen till sitt 

verk efter rättigheterna till det har överlåtits till en annan part i de finska och norska 

lagarna.255 Stadgandet har i Finland begränsats till att omfatta endast bildkonstverk 

och inte t.ex. fall där det är fråga om en till allmänheten spridd kopia av ett verk som 

har utgivits i form av ett tryckalster. Ett verk kan exempelvis fotograferas eller kopie-

ras på något annat sätt. I Norge omfattar stadgandet alla slag av verk, och ger honom 

även rätt att bli underrättad om verket skall förstöras. I Sverige och Danmark har man 

inte infört stadgandet med motiveringen att tillträdesrätten har så liten praktisk bety-

delse.256 I Finland ger stadgandet en upphovsman till ett bildkonstverk rätt att få till-

träde till ett verk i situationer, där det är nödvändigt med tanke på hans konstnärliga 

arbete. En grund som berättigar till tillträde vore då det kontaktbehov som baserar sig 

på den speciella relationen mellan ett verk och dess upphovsman. Denna rättighet 

skall på grund av dess framhävt individuella karaktär inte kunna överlåtas av upp-

hovsmannen. Rättigheten skall inte heller övergå till upphovsmannens rättsinnehavare 

med stöd av familje- eller arvsrättsligt fång. Rättsfallet HD 1976 II 51 ”Enroth” gäll-

er en konstnärs tillträdesrätt. Finlands HD ansåg att en upphovsmans tillträdesrätt ut-

gör en beståndsdel av upphovsrättens utövande och förverkligande. HD ansåg att en 

bildkonstnär hade rätt att förverkliga sin upphovsrätt till verk han överlåtit genom att 

fotografera dem. Talan förkastades, emedan upphovsmannen hade dött under rätte-

gången. HD fann förbudet oskäligt, men medgav inte tillträdelserätt åt rättsinnehavar-

na.257 Rättsläget har därmed förändrats sedan år 1995, emedan en ny lagregel 52a § 

tillfogades upphovsrättslagen.258  

 

Ytterligare förekommer 4) den s.k. ångerrätten (droit de repentir) enligt 36 § upphovs-

rättslagen, där upphovsmannen ges tillfälle att göra ändringar i verket (droit de modi-

                                                 
254 Se SOU 1956:25 och KB 1953: 5. 
255 Se 52a § URL och 49 § norska Åndsverksloven. Se även Godenhielm 1977: 211–225. 
256 Se SOU 1990: 30 och prop 1992/93: 214 samt i Danmark Betaenkande 1987 och prop. februari 
1994. 
257 Se om fallet även Godenhielm 1983: 156, Bruun 2001: 42, Haarmann 1999: 110, Kemppinen1981: 
248, Oesch 1993: 233, Pohjonen 1995: 187. 
258 Se RP 287/1994: 66–67, 86. 
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fier) och den s.k. reträtträtten (droit de retrait) som ger upphovsmannen rätt att hindra 

i ett avtalsförhållande ett planerat utgivande p.g.a. ändrad övertygelse, ny information 

o.dyl. Särskilt frågan om att inte upphovsmannen skall behöva utsättas för att verket 

tillgängliggörs för allmänheten i föråldrat skick kan sägas innebära ett brett perspektiv 

på den ideella rätten. Vid litterära verk kan upphovsmannen önska göra stil eller 

språkliga ändringar eller eljest förbättra verkets konstnärliga nivå.259  

 

Ytterligare 5) klassikerskyddet enligt 53 § upphovsrättslagen, som skyddar så kallade 

klassiker mot handlingar som äventyrar de viktiga allmänna kulturella intressen klas-

sikerna omfattar.260 Nämnas kan att i den danska 75 § nämns uttryckligen ”ideelle ret-

tigheder”.  

 

De mera omfattande rättigheter som föreskrivs i de tyska och franska lagarna har i 

litteraturen betecknats som ideella rättigheter från ett brett perspektiv med till exempel 

en särskild ideell rättighet att göra ett verk tillgängligt för allmänheten, Veröffentli-

gungsrecht, droit de divulgation261, en ångerrätt, Rückrufsrecht wegen gewandelter 

Überzeugung, droit de repentir262, och en tillträdes- eller accessrätt, Zugang zu 

Werkstücken, droit d’ accès263.  

 

Angående frågan om brett och snävt perspektiv har Guibault264 varit av den åsikten att 

det är valet av en bred eller snäv formulering av upphovsrättigheterna och begräns-

ningarna av dem i en särskild lagregel som i slutändan avgör hur domstolen beaktar 

skyddet av upphovsmannens intressen i förhållande till allmänhetens intresse att ut-

                                                 
259 Se KB 1953: 5: 72.och Kivimäki 1966: 131–133. I Sverige saknas motsvarigheten till ångerrätten 
eller droit de repentir och reträtträtten eller droit de retrait. Se Bernitz et al 2005: 75. Däremot ges en 
upphovsman rätt att företa ändringar i nya upplagor av sitt verk enligt 36 §.  Se Rosén 1989: 120–121. I 
Danmark kan upphovsmannen åberopa en ”tilbagetraedelseret” enligt 53 §. Se Lund 1961: 229 och 
Schönning 1998: 436. Även i Norge ges en ånger–, ändrings– och reträtträtt enligt 39e §. Se Knoph 
1936: 587–588, Sijthoff Stray 1989: 202. 
260 53 § finska URL, 53 § svenska URL, 75 § danska OPHL och 48 § norska Åndsverksloven.  
261 12 § URG, art. 19 LF. Se även Strömholm 1973: 4, 5, 28,31,33ff., 74ff., 1975: 291–293, Matthys-
sens 1985: 2–23, Rosén 1999: 614, Gendreau 1999: 126–128, Doutrelepont 1997a: 180–206, Norde-
mann 1999: 151–152, Schricker 1987: 241 ff, 1999: 243–289, Moltke 1992: 104–106, 135–139,  och 
Dreier 2003: 11. 
262 42 § URG, art. 32 LF. Se även Strömholm 1973: 336 ff.,1975: 291–293, Matthyssens 1985: 2–23, 
Gendreau 1999: 126–128, Doutrelepont 1997a: 25,65,69,70,74,75,180–181, Nordemann 1999: 151–
152, Schricker 1987: 241 ff , 1999: 661–673 och Dreier 2003: 11. 
263 25 § URG, art. 29 LF. Se även Strömholm 1975: 291–293, Matthyssens 1985: 2–23, Gendreau 
1999: 126–128, Moltke 1992: 145–146, Nordemann 1999: 151–152, Schricker 1987: 241 ff, 1999: 
465–470 och Dreier 2003: 11. 
264 Se t.ex. Guibault 2003: 5. Se också avsnitt 3.3. om god sed. 



ACTA WASAENSIA 70 

nyttja det upphovsrättsskyddade materialet ifråga. I rättssystemen i kontinental Euro-

pa uttrycks de ekonomiska rättigheterna på ett flexibelt och öppet sätt när de till ex-

empel tillåter flera former av utnyttjanden, medan däremot begränsningarna till dessa 

rättigheter är strikt reglerade. 

 

Avsikten med den franska droit de publier är enligt Strömholm265 att föreskriva upp-

hovsmän en rätt att motsätta sig att deras verk görs tillgängliga för allmänheten innan 

verken är klara och trots kontrakt. Denna rättighet kan sägas gälla situationer som är 

rätt så ovanliga men rättighetens förekomst i den franska lagen kan förklaras med att 

det inte förekommer någon särskild spridningsrätt för upphovsmännen, vilket gör de-

ras lagliga kontroll över exemplar av sina verk mera bristfällig än i till exempel Tysk-

land eller de nordiska länderna. Den tyska Veröffentligungsrecht har karaktär av både 

ideell rättighet och ekonomisk rättighet. Den kan till exempel inkluderas i normala 

kontrakt och omfattas vanligen av en överlåtelse av de ekonomiska rättigheterna. 

 

Den franska ångerrätten, droit de repentir, föreskriver upphovsmannen en rätt att dra 

tillbaka sitt verk efter det han ingått ett avtal om användningen av det.266 Dock med de 

begränsningar att han bör kompensera avtalsparten för de skador som tillbakadragan-

det medför och om han senare bestämmer sig för att göra sitt verk tillgängligt för all-

mänheten, bör han erbjuda det åt den part han drog tillbaka det ifrån och acceptera 

kraven i det avtal som ingås. Ångerrätten är giltig endast vad gäller de rättigheter som 

upphovsrätten beviljar och gäller inte överlåtelser av original- eller andra exemplar av 

upphovsmannens verk. 

 

Den tyska ångerrätten, Rückrufsrecht wegen gewandelter Überzeugung, kan inte över-

låtas eller uteslutas genom avtal.267 För att upphovsmannen skall kunna utnyttja sin 

rättighet förutsätts det att hans verk inte längre motsvarar hans övertygelse och man 

inte sålunda kan kräva att han bör göra det tillgängligt för allmänheten.268 Upphovs-

mannen bör också kompensera avtalsparten och erbjuda honom en rättighet att vägra 

ifall upphovsmannen ångrar sig åter och bestämmer sig för att göra verket tillgängligt 

                                                 
265 Se Strömholm 1975: 313–316. 
266 Art. 32 LF. Se Matthyssens 1985: 2–23. 
267 42 § URG.  Se Schricker 1999: 661–673 och Dreier 2003: 11. 
268 Se Strömholm 1975: 316–318. 
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för allmänheten. Kraven i det avtal som ingicks är dock inte bindande för upphovs-

mannen. 

 

Tillträdesrättigheten, droit d’accès i Frankrike och Zugang zu Werkstücken i Tysk-

land, föreskriver upphovsmannen en rättighet till tillträde till sitt verk efter det att det 

har överlåtits åt någon annan part. I de nordiska länderna var det länge bara Norge 

som hade en form av tillträdesrätt, men sedan år 1995 ingår denna rättighet även i den 

finska upphovsrättslagen. Uppfattningen om accessrätten mellan olika rättssystem va-

rierar dock. Ett gemensamt element är dock att godkännandet av det första tillgänglig-

görandet för allmänheten bör basera sig på upphovsmannens medgivande. När det 

första tillgängliggörandet skett, varierar uppfattningarna om vilka upphovsmannens 

ensamrättigheter är, till exempel i de kontinental- europeiska rättssystemen bör utnytt-

jandet av verket basera sig på en god sed, vilket även Bing poängterar.269 Den franska 

lagregeln föreskriver egentligen inte en särskild accessrätt, utan är formad som en 

allmän lagregel enligt vilken alla rättigheter som angår upphovsrätten hör till upp-

hovsmannen även efter att verket överlåtits, men det kan dock inte krävas av den part 

som verket överlåtits till att han skall ge upphovsmannen tillträde att kontrollera ver-

ket.270 I den tyska § 25 URG är det stadgat att upphovsmannen kan kräva av den part 

som har originalverket eller exemplar av det att ge honom tillträde till verket ifall det-

ta är nödvändigt för en återgivning av exemplar av verket eller för bearbetning av det, 

förutsatt att de intressen den part som har verket i sin besittning inte står i konflikt 

med en dylik handling. Upphovsmannen kan inte kräva att originalverket fysiskt helt 

överlåts åt honom. För att få tillträde till verket bör upphovsmannen bevisa att han 

inte på något annat sätt kan utnyttja sin rätt att framställa exemplar av verket eller be-

arbeta det. 

 

I en traditionell miljö har upphovsmannen, lite förenklat sett, kunnat kontrollera till-

trädet till sitt verk genom att t.ex. kontrollera de fysiska media han skapat verket i. I 

en digital miljö kan denna kontroll ske genom till exempel kontroll över de media 

                                                 
269 Se Bing 2003: 7–8.   
270 Art 29 LF.  I den franska lagen kan accessrätten också delvis uppfyllas av droit de destination som 
tillåter upphovsmannen att förbjuda vissa särskilda utnyttjanden av sitt skyddade verk. Se Matthyssens 
1985: 2–23. Se även Bing 2003: 7–8. 
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som verket sparas i och kontroll över de teknologiska åtgärder som kan skydda ver-

ket.271    

 

Förutom de centrala ideella rättigheterna i de nordiska lagarna, paternitetsrätten och 

respekträtten, förekommer det mer allmänna lagregler som föreskriver skydd för upp-

hovsmannens ideella intressen. Då man ser på de ideella rättigheterna från ett brett 

perspektiv, så är dessa av betydelse. De kan dock åsidosättas genom kontrakt. Gemen-

samt för dem är, att de föreskriver vidare skydd än vad 3 § i de nordiska upphovs-

rättslagarna ger.272 

 

Enligt 25e § finska URL och 26c § i svenska URL, 29 § i den danska OPHL och 

norska ÅVL kan upphovsmannen föreskrivas ett starkare ideellt skydd emedan den 

som utnyttjar hans verk inte får ändra det i en större utsträckning än vad som krävs för 

den avsedda användningen. Denna lagregel kan resultera i att även ett sådant utnytt-

jande som inte till stor del gör intrång i upphovsmannens litterära eller konstnärliga 

egenart kan anses som illegitimt.273  

 

Det svenska rättsfallet om upphovsmannens rätt till byggnadsritningar belyser å sin 

sida problematiken i att förslagsritningarna inte får ändras på ett kränkande sätt.  

I NJA 1993: 263 ”Uppsala Stadshus” gällde frågan om ägaren av en byggnad har rätt att utan 

arkitektens tillstånd utnyttja kopior av originalritningarna för att framställa nya ritningar i samband 

med ändringar av byggnaden. Tillika fråga om skyldighet att ange arkitektens namn på de nya ritning-

arna. 

 

I samband med 26 c § sv URL ansåg HD att det inte kan råda någon tvekan om att 

regeln om frihet att ändra byggnader i dåtida 13 § (nutida 26 c §) endast avser bygg-

nader och inte byggnadsritningar. Det har ansetts vara den mest rationella och kost-

nadseffektiva lösningen.274 Domstolen motiverade sitt ställningstagande i frågan med 

ett principiellt uttalande om räckvidden för tolkningen av begränsningarna i upp-

                                                 
271 Se vidare i kapitel 4 om DRM. 
272 Se bl.a. Strömholm1975: 293, Rosén 1989: 119–120, Olsson 1996: 80 och 2006a: 155, Schönning 
1998: 319–320, 454–456, 460–463 och 464–466 samt Sijthoff Stray 1989: 178–180. 202. 
273 Se Haarmann 2005: 204–205, Olsson 1998: 112–113 och 2006a: 149, Schönning 1998. 319–320 
och Sijthoff Stray 1989: 178–180. 
274 Se om kommentarer kring rättsfallet NJA 1993: 263 ”Uppsala stadshus” i bl.a. NIR 1993: 482, Ro-
sén 1993/94: 545–552,  Olsson 1996: 79–80, 168–169 och 2006: 142, Nordell 1997: 207, Koktved-
gaard & Levin 2003: 164 och Bernitz et al 2005: 50, 58,76.   
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hovsmannens ensamrätt med att upphovsrättslagen omfattar en ensamrätt för upp-

hovsmännen att förfoga över sina verk varifrån vissa i lag särskilt angivna undantag 

har gjorts i syfte att tillgodose samhälleliga intressen. Det finns endast ett synnerligen 

begränsat utrymme för domstolarna att i lagen intolka andra inskränkningar än dem 

som är angivna där. Sådana inskränkningar syns nära nog uteslutna för andra fall än 

när den uppkomna situationen är atypisk och knappast förutsedd av lagstiftaren samt 

starka samhällsintressen kan åberopas. Regleringen av mer förutsebara fall av konflikt 

mellan upphovsmännens individuella intressen och motstående intressen måste förbe-

hållas lagstiftaren.275 Undantaget från respekträtten att göra ändringar i byggnader en-

ligt 13 §, eller numera 26 c §, kan inte enligt HD anses omfatta byggnadsritningar, 

emedan frågan om upphovsmännens rätt till ritningarna knappast kan ha förbisetts av 

lagstiftaren. Upphovsrättslagens 13 § kan inte uppfattas så att den innebär den ytterli-

gare inskränkningen av upphovsmännens rätt att förfoga över ritningarna för att pro-

jektera en ändring. Man kan därmed inte använda originalritningar utan upphovsman-

nens tillstånd om man önskar göra ändringar av byggnader, för man kan inte ändra i 

byggnadsritningar utan upphovsmannens samtycke. 

 

Enligt 28 § i finska och svenska URL, 56 § i danska OPHL och 39b § norska ÅVL 

gäller att verk som görs tillgängliga för allmänheten skall göras det oförändrade. Den-

na lagregel baserar sig på uppfattningen att de som utnyttjar skyddade verk skall inte 

kunna ändra skyddade verk utan upphovsmannens medgivande eller utan att det är av 

omständigheterna att döma fullständigt klart att en ändring är möjlig. Enligt 28 § är 

det också förbjudet för den som utnyttjar ett skyddat verk enligt ett avtal med upp-

hovsmannen, att överlåta sina rättigheter att utnyttja verket till någon annan part om ej 

annat avtalats.276 Denna lagregel kan förstås som att den följer en allmän avtalsrättslig 

princip enligt vilken en kontraktspart bör inte ersättas av en annan om inte han har sin 

motparts medgivande därtill. Den danska 56 § (1) ger inte i en tilldelning av upphovs-

rättigheter den som tilldelas dem någon rätt att förändra verket ifall inte förändringen 

är sedvanlig eller uppenbart förutsedd. 277 

 

                                                 
275 Se Strömholm 1966:II:1: 31 och 39. 
276 Se Koulu 2003: 50 och 146. Enligt Koulu omfattas inte datorprogram av överlåtelsestadgandet i 28 
§ URL, emedan datorprogram enligt Koulu inte skapas med personlig skapande insats. 
277 Se ibid och Rosén 1989: 119–120, 323–325 och 1993: 358–360 samt Schönning 1998: 460–461,  
Haarmann 2005: 296–297 och Sijthoff Stray 1989: 178–180. 
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Även 36 § i finska och svenska URL, 57 § i danska OPHL och 39c § och 39e § i 

norska ÅVL omfattar lagregler som föreskriver upphovsmannens möjligheter till 

skydd för hans ideella intressen, då upphovsmannen som ingått ett kontrakt om utgiv-

ning av ett litterärt verk enligt denna paragraf bör ha möjlighet att ändra nya upplagor 

av verket, förutsatt att ändringarna inte är för kostsamma eller ändrar karaktären på 

det litterära verket på ett avgörande sätt. Förändringar som måste göras på grund av 

till exempel uppdatering av fakta, upphovsmannens åsiktsändring eller på grund av 

helt konstnärliga skäl är tillåtna.278 

 

På basen av 30 § och 33 § i finska och svenska URL, 54 § i danska OPHL och 39d § 

och 39e § i norska ÅVL kan en förläggare som har föreskrivits rätten att framställa ett 

litterärt verk vara skyldig att framställa verket inom en viss tidsperiod.279 Detta för att 

hindra att förläggare som föreskrivits rätten att framställa ett verk försummar att också 

göra det. Förutom den rena ekonomiska fördelen upphovsmannen kan ha av att hans 

verk framställs, så har upphovsmannen även ideella intressen i att hans verk framställs 

och hans namn blir känt.280 Namnangivelserätten är framförallt den del av ideella rät-

tigheterna för vars vidkommanden skyldigheten att namnge upphovsmannen då verk 

framställs eller tillgängliggörs för allmänheten har stor betydelse för konstnärens 

ryktbarhet, varav följer stor avsättning av hans verk. 

 

Sammanfattningsvis kan kort konstateras, att de nordiska upphovsrättsliga reglerna i 3 

§ URL är nära anknutet till minimiskyddet i 6 bis BK och kan representera ett skydd 

ur ett snävt perspektiv. De ideella rättigheterna omfattar ur ett brett perspektiv ett fler-

tal regler, emedan utöver de grundstadgade ideella rättigheterna kan upphovsmannen i 

25e § fi URL (26c § i sv, 29 § da och no URL) erhålla ett starkt ideellt skydd visavi 

ändringar i byggnader. Dessutom enligt 28 § i fi URL (28 § sv, 56 § da och 39d no 

URL) gäller att verk inte får ändras utan tillstånd om de tillgängliggörs för allmänhe-

ten. Ytterligare omfattas upphovsmannens ideella intressen av lagregeln i 36 § fi URL 

(36 § sv, 57 § da och 39c § samt 39e no URL), där det stadgas att upphovsmannen 

                                                 
278 Se SOU 1956:25: 323, Rosén 2006: 163, Schönning 1998: 460–463, Haarmann 2005: 296–297, 
316–317 och Sijthoff Stray 1989: 178–180, 197–200. 
279 De övriga nordiska länderna har en giltighetstid om 3 år, medan Danmark har 5 år. 
280 Se bl.a. Strömholm 1980: 597, Schönning 1998: 167, Haarmann 2005: 138 och Koktvedgaard 2005: 
136. Se även Saxén 1955: 20 där det poängteras att: ”utan tvivel tillgodoser droit moral även samhällets 
allmänna intresse av att verkets integritet bibehålls och dess skapare anges”. 
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skall ha rätt att ändra i nya upplagor av verket. Enligt 30 § och 33 § fi URL (31 och 33 

§§ sv, 54 § da och 39d och 39e §§ no URL) ges upphovsmannen rätt att kräva att ver-

ket framställs inom viss tid, vilket innebär att han kan förvänta sig att hans namn blir 

känt. I Finland och Norge har upphovsmannen en tillträdesrätt, i Finland en ångerrätt 

och reträtträtt och i Danmark en ”tilbagetraedelseret”. Såsom framkommit omfattar 

det breda perspektivet gällande de ideella rättigheterna i Norden relativt mångfacette-

rade lagregler. Trots att man i Finland inte numera kan tala om markanta skillnader i 

de ideella rättigheterna visavi brett perspektiv mellan den finska och de franska och 

tyska synsätten förekommer vissa nyansskillnader: Särskilt den franska droit de publi-

er, rätten att förhindra ett offentliggörande är utformat som en självständig ideell rät-

tighet, skiljer sig från nordiska ideellrättsliga bestämmelser. Tillika den tyska ideella 

rättigheten Veröffentlichungsrecht omfattar även en ekonomisk rättslig dimension. I 

nordisk upphovsrätt innebär denna tyska rätt att bestämma när verket skall presenteras 

för allmänheten indirekt upphovsmannens förfoganderätt, dvs. inskränkningar kräver 

att upphovsmannen ger sitt tillstånd till offentliggörande281. 

 

Lagreglerna som föreskriver upphovsmännen ideella rättigheter ur ett brett perspektiv 

i de nordiska länderna och i synnerhet i Finland och Norge med mer vidsträckta regler 

om de ideella rättigheterna ökar i betydelse. Ifall även de övriga nordiska lagarna 

skulle utvecklas i enlighet med de kontinental-europeiska och domstolarna i Norden 

tolkar lagen och erkänner de ideella rättigheterna ur ett brett perspektiv genom att till 

exempel tolka dem i avtal282 inträder en särdeles vittgående lagreglering för skyddet 

av de ideella rättigheterna. 

 

 

2.6. Förhållandet ideella - ekonomiska rättigheter 

 

2.6.1. Grunddrag 

 

Upphovsrättigheterna som begränsningar och undantag till dem antyder att lagstiftar-

na haft avsikt att tillmötesgå upphovsmännens faktiska intressen.283 Utvecklingen av 

                                                 
281 Se Rosén 1999: 614. Se även Kivimäki 1966: 43 och Haarmann 1999: 102. 
282 Se Rosén 1989: 120–121. 
283 Se t.ex. Rosén 1989: 100. 
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upphovsrättens exklusiva rättigheter har skett genom en dynamisk process. Exklusiva 

rättigheter beviljas upphovsmännen på basen av deras ekonomiska och ideella intres-

sen. Dessa intressen kan givetvis variera med tiden. Upphovsmännens intressen bör 

alltid balanseras mot bland annat intressen från samhället i stort. Det huvudsakliga 

motivet för att bevilja exklusiva rättigheter åt upphovsmännen, har oftast varit att ge 

upphovsmännen ekonomiskt bemyndigande över sina verk och garantera dem gynn-

samma arbetsförhållanden.284 Följaktligen kan man påstå, såsom Esposito285 gör, att 

den grundläggande orsaken till upphovsrätt varit att trygga att upphovsmännen kan 

förtjäna på alla betydande utnyttjanden av deras verk. Undantag från denna grund-

läggande princip har endast beviljats då religiösa, kulturella eller andra samhälleliga 

orsaker av relevans så krävt.286  

 

Upphovsmän kan dock ha större intresse av att deras verk publiceras, än vad deras 

läsare har av att läsa verken. Enligt denna syn skulle huvudincitamentet för upphovs-

männen inte vara pengar, utan erkänsla. Bland förläggarna är då de mest framgångsri-

ka de som förmår erbjuda upphovsmännen de bredaste och mest inflytande skaror av 

läsare, inte då med tanke på ekonomiska aspekter utan med tanke på den erkänsla som 

upphovsmännen får. 

 

I samhällets intresse ligger det inte bara att få njuta av kreativa och originella verk, 

utan också att det kan vara ekonomiskt lönsamt för samhället att stimulera upphovs-

männens kulturbefrämjande aktiviteter. Såsom också Vesala287  påpekar, att ifall det 

primära motivet är att maximera mängden skapande arbete, kan konflikten med att 

maximera den ekonomiska välfärden bero på att för mycket resurser används för ska-

pande arbete. Det kan vara i konflikt med skyddet för upphovsmannens rättigheter om 

det primära motivet då är att maximera den ekonomiska välfärden. Det positiva resul-

tatet som befrämjandet av upphovsmännens kreativa arbete ger, väntas ge uttryck i en 

utveckling av kulturella, sociala och ekonomiska förhållanden i samhället. 

 

Utvecklingen av upphovsrätten, visar att rättssystemet gradvis anpassas till a) sådana 

former av utnyttjanden som uppfattas ha ekonomisk betydelse, b) de mest vanliga 

                                                 
284 Se t.ex. SOU 1956: 25: 84 och Rosén 1989: 101. 
285 Se Esposito 2004: 9.  
286 Se bl.a. svenska regeringens proposition 1960: 17: 60. 
287 Se Vesala 2004: 89. 
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formerna av att göra verk tillgängliga för allmänheten, c) de rådande maktstrukturerna 

mellan olika intressegrupper och d) den rådande uppfattningen av kulturens roll i 

samhället.288  

 

Skyddet av upphovsrätt har även uppfattats som ett rättssystem som behövs för att ga-

rantera att investeringar sker på kulturens och medias områden. Ett viktigt känneteck-

en för kostnadsstrukturen i en traditionell produktion av kunskap och kreativt innehåll 

kan anses vara att det förekommer rätt så höga fasta kostnader men negligerbara 

tilläggskostnader. Följaktligen är den traditionella marknaden för produktionen av 

kunskap och kreativt innehåll karaktäriserad av många verkliga eller potentiella ska-

pare av kunskap eller kreativt innehåll i form av litterära och konstnärliga verk, men 

få verkligt stora säljare som kan sälja dessa verk. De säljare som är välpositionerade 

på marknaden försöker således så långt som möjligt identifiera och utnyttja konsu-

menternas vilja att lägga ut pengar för dessa litterära och konstnärliga verk. Säljarens 

beteende är naturligtvis vinst- maximerande.289  

 

Finansieringen av t.ex. publikationer av litterära verk kunde dock vara svårare om inte 

upphovsrätten fanns. Upphovsrätten kan kanalisera investeringar i enlighet med efter-

frågan på marknaden eftersom upphovsrätten inte bara fungerar som ett skydd för 

upphovsmännens intressen utan också skyddar, enligt Rosén290, övriga rättsinnehava-

res intressen, t.ex. förläggare, producenter o.dyl. Upphovsrätten i ett verk kan i sig öka 

värdet av verket och utgöra den avgörande faktorn för dess produktion. Hur värdet av 

upphovsrättigheterna skall mätas, kan dock vara svårt att uträkna, enligt Watt och Te-

ece291, särskilt vad gäller den digitala miljön. Ifall värdet av rättigheterna är en funk-

tion av värdet på det fysiska verk till vilket upphovsrättigheterna är bundna, kan det 

vara problematiskt i en digital omgivning där inga egentliga fysiska verk förekommer.     

 

                                                 
288 Se t.ex. Liljeström 1998: 234. Se även Saxén 1955: 20–21. 
289 Se t.ex. Ljungman 1969: 53, SOU 1983: 65: 95, SOU 1984: 65: 149 och Rosén 1989: 101–102. Se 
Pau 2002: 1671–1672.   
290 Se Rosén 1989: 102. 
291 Se Watt 2000: 5 och Teece 2000: 22. 
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Enligt bl.a. Riis292  kännetecknas just TRIPS-avtalet och även harmoniseringen av 

upphovsrätt i EU att dessa är mer influerade av ekonomiska argument än vad fallet är 

med t.ex. WIPO-fördragen. Koktvedgaard & Levin293 betonar att skyddet av de ideel-

la rättigheterna inte ingår i TRIPS-avtalet. De ekonomiska argumenten är dock inte 

absolut dominerande i TRIPS-avtalet eftersom det bl.a. tillåter att de avtalsslutande 

parterna har samma typ av regler i sina nationella upphovsrättslagar som BK och EU-

direktiven om upphovsrätt förutsätter. Dock finns det en mer eller mindre explicit 

strävan i TRIPS-avtalet och EU- direktiven om upphovsrätt att förändra upphovsrätts-

systemet i riktningen mot en ekonomisk modell för att ha maximal ekonomisk nytta 

av att systemet upprätthålls. 

 

Skyddet av de ekonomiska rättigheterna, rätten att framställa exemplar och rätten att 

göra verket tillgängligt för allmänheten, är de rättigheter inom upphovsrätten som det 

ansetts mest viktigt att skydda, både från upphovsmännens, rättsinnehavarnas och 

samhällets synvinkel. Ifall de ideella rättigheterna har beviljats skydd, har de beviljats 

skydd vid sidan om de ekonomiska rättigheterna eller så har medlemsstaterna före-

skrivits möjlighet att bevilja de ideella rättigheterna skydd i sina nationella lagar.294 

Den upphovsrättsmodell som baserar sig på den anglo-amerikanska copyright betonar 

mer de kommersiella intressen och den ekonomiska sidan av upphovsrätten än den 

kontinental-europeiska droit d´auteur där de ideella rättigheterna ges mer uttryckligt 

skydd. Den internationella utvecklingen har nu påverkats mera av den anglo-

amerikanska modellen.295 Strömholm296 menar att man inom den amerikanska upp-

hovsrätten alltid har förhållit sig indifferent till skyddet av de ideella rättigheterna. 

Haarmann297 å sin sida poängterar särskilt, att fastän de ideella rättigheterna har spelat 

en synnerligen anspråklös roll i de Anglo-amerikanska länderna, innebär det inte att 

upphovsmannens person inte alls skulle skyddas i dessa länder. I synnerhet det s.k. 

integritetsskyddet, som i dessa länder är speciellt utvecklat, ersätter ofta det saknade 

                                                 
292 Se Riis 1996: 14–15. Se också Koktvedgaard & Levin 2003: 139, var det betonas att skyddet av de 
ideella rättigheterna inte ingår i TRIPS–avtalet. Om harmoniseringen av upphovsrätt i EU, se avsnitt 
2.7.2. 
293 Se Koktvedgaard & Levin 2003: 139. 
294 Se t.ex. TRIPS–avtalet, WCT, Infosoc –direktivet etc. 
295 Se t.ex. Koktvedgaard & Levin 2003: 60, Bjelke 1997: 186 och Lucas 2001: 5–7. Se också rättsfallet 
John Huston, Högsta Domstolen i Frankrike, IIC 1992, s. 629, var egentligen den franska traditionen av 
skydd för droit moral stod emot den mera kommersiella amerikanska copyright, fastän frågan gällde 
främst upphovsrättens ställning i förhållande till avtalsrätten, Lex Contractus.  
296 Se Strömholm, 1998: 214.  
297 Se Haarmann 2005: 139. 
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skyddet i upphovsrättsnormen. För en lång tid var skyddet av de ideella rättigheterna i 

BK den avgörande orsaken till att USA inte anslöt sig till konventionen. Å andra sidan 

har man i både Storbritannien och USA gradvis accepterat vissa element av de ideella 

rättigheterna i upphovsrättslagarna.298  

 

I de fall då de ideella rättigheterna beviljas skydd, uppfattas ofta detta skydd som en 

följd av de ekonomiska rättigheterna. Och i argumenteringen för de ideella rättighe-

terna, betonas de ideella rättigheternas ekonomiska betydelse.299 Till exempel då be-

tydelsen av namnangivelserätten för upphovsmannen för hans karriärsskapande och 

för upprätthållandet av hans anseende. När upphovsmannen får sitt namn angivet och 

hans verk respekteras och inte görs intrång i, så kommer deras marknadsvärde också 

att stiga. Därtill skall intrång i de ideella rättigheterna leda till ekonomisk ersättning 

för lidande eller annan icke-ekonomisk skada. Det finska rättsfallet HD 2005: 92 

”Eija-Riitta Kantola” belyste problematiken och frågan gällde att en utövande konst-

när hade ingått avtal med ett skivbolag A, enligt vilket bolaget hade rätt att använda 

den utövande konstnärens namn eller konstnärsnamn på skivkonvoluten. Den utövan-

de konstnären hade därefter blivit känd under ett nytt konstnärsnamn, som inte nämn-

des i avtalet mellan henne och A. Ett nytt skivbolag B, som hade tagit över A:s rättig-

heter, använde den utövande konstnärens nya konstnärsnamn på skivkonvolut av ny-

inspelningar av konstnärens gamla låtar. HD ansåg att förfarandet inte var i enlighet 

med avtalet mellan A och den utövande konstnären och att det utgjorde ett intrång i 

paternitetsrätten, 3 § 1 mom. URL. Högsta domstolen betonade att när paternitetsrät-

ten beaktas i enlighet med god sed skyddar man också upphovsmannen mot potentiel-

la ekonomiska förluster.300  

 

Det är dock inte självklart att den ställning de ideella rättigheterna har i förhållande 

till de ekonomiska rättigheterna bör motiveras med ekonomiska argument. Den nära 

                                                 
298 Se Storbritannien: Copyright Act 1988, Sections 77, 80, USA: Visual Right´s Act 1990, Section 
106. Se också vidare diskussionen om DRM i kapitel 4. 
299 Se t.ex. Strömholm 1956: 186, Koktvedgaard & Levin 2003: 138–139 och Sorvari 2005: 213. 
300 Se Mansala 2006: 102–104 om kommentar av fallet HD 2005: 92. Se dessutom högsta domstolens 
prejudikat HD 2005: 43, där upphovsmännen tilldömdes ersättning enligt 57 § 2 mom. URL för kränk-
ning av deras paternitetsrätt. Fråga var om att man utan upphovsmännens tillstånd kopierat en ordlista 
från en lärobok till CD:n, som marknadsfördes på Internet. Skaparna till ordlistan nämndes inte som 
upphovsmän då CD:na marknadsfördes, vilket ansågs som en kränkning av upphovsmännens paterni-
tetsrätt enligt 3 § URL. Se kommentar om fallet HD 2005: 43 i Mansala 2005: 336–338 och Sorvari 
2005: 90–91 samt 2006: 523–526. 
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relation som de ideella rättigheterna har till upphovsmannens personlighet, till hans 

karaktär, anseende eller egenart, kan i sig betyda att de ideella rättigheternas ställning 

borde vara mer primär. Litterärt och konstnärligt skapande kan alltså uppfattas som 

vara en form av mänsklig aktivitet där mänskan mer än annars sätter hela sin person-

lighet och alla sina känslor och erfarenheter på spel. Man skall därför också förstå att 

upphovsmännen är mer känsliga än andra för vad som händer med de verk de skapat. 

Enligt Senftleben är den primära avsikten hos upphovsmannen till olika typer av 

konstverk inte nödvändigtvis att nå ekonomisk vinning.301  

 

När de ideella rättigheterna skyddas, till exempel då upphovsmannens namn anges 

och hans verk respekteras, kommer upphovsmannen också att få ekonomisk ersättning 

när hans ekonomiska rättigheter uppfylls, till exempel då exemplar av hans verk fram-

ställs och görs tillgängligt för allmänheten. Teece302 använder begreppet approriabili-

ty regime för att beskriva relationen mellan lättheten att plagiera upphovsrättsskydda-

de verk och effekten av upphovsrättsliga regler, nämligen att ändamålsenligheten är 

stark då teknologin är både svår att kopiera och upphovsrättliga systemet erbjuder 

rättsliga hinder mot imitation. När teknologin är enkel att kopiera och skyddssystemet 

är ineffektivt är ändamålsenligheten svag. 

 

Ifall inte de ideella rättigheterna skulle respekteras, skulle inte heller de ekonomiska 

rättigheterna kunna utövas fullt ut. Utgående från denna syn förutsätter de ideella och 

de ekonomiska rättigheterna varandra. Utan rätten att framställa exemplar eller göra 

verket tillgängligt för allmänheten skulle inte namnangivelse-, respekt- och accessrät-

ten vara av mycket värde. 

 

Det kan här noteras att innan rättsteoretiker i Tyskland i slutet av 1800-talet skapade 

en teori om de ideella rättigheterna, så rådde det oklarhet om vilken upphovsmannens 

rättsliga ställning var.303 Å ena sidan fanns det argument enligt vilka upphovsmannens 

rättsliga ställning utgjordes av en ekonomisk komponent som reglerades av upphovs-

rätten och en personlig komponent som inte omfattades av uppfattningen om immate-

riell egendom. Å andra sidan förekom det argument som propagerade för att all upp-

                                                 
301 Se SOU 1956: 25: 85 om den personliga karaktären av intellektuellt skapande. Se även bl.a. Senftle-
ben 2004: 301.  
302 Se Teece 2000: 18–20.  
303 Se Strömholm 2002: 26. 
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hovsrätt var av en personlig karaktär. Den syn som kom att bli den rådande var en 

kompromiss enligt vilken upphovsrätten består av både ekonomiska och personliga 

element som båda kräver särskilda regler. 

 

Uppfattningen att ett litterärt eller konstnärligt verk är ett uttryck för upphovsmannens 

personlighet och inte ett opersonligt, materiellt ting var den uppfattning som starkast 

påverkade uppkomsten av skydd för de ideella rättigheterna. Användningen av be-

greppet moral, till exempel i det franska droit moral, engelska moral rights (och ock-

så finska moraaliset oikeudet), för att beteckna rättigheter som är anknutna till upp-

hovsmannens personlighet härrör sig från idén att upphovsmannen har enligt Kivimä-

ki304 en uppgift som ”apostel inför allmänheten”. I Rom-versionen av Bernkonventio-

nen, där de ideella rättigheterna för första gången erkändes på internationell nivå, 

hänvisades det till denna, mer eller mindre, moraliska skyldighet som upphovsmannen 

ansågs ha.   

 

 

2.6.2. Balans på marknaden 

 

2.6.2.1. Brist 

 

Det framläggs ofta som ett argument mot upphovsrättens existens att upphovsrättens 

egentliga funktion är att skapa och upprätthålla brist på marknaden.305 Enligt denna 

syn baserar sig upphovsrättigheterna inte på en naturlig brist på marknaden utan på en 

artificiell, självskapad brist. Upphovsrättssystemet begränsar därför utnyttjanden av 

skyddade verk för att skapa en artificiell brist som skall leda till mer ersättning för 

upphovsmännen eller rättsinnehavarna. Begränsningen av tillgången till upphovsrätts-

skyddad information i form av litterära och konstnärliga verk genom lag ses som ett 

försök att imitera den marknadsprocess som styr fördelningen av materiella varor. 

Denna process går dock inte nödvändigtvis att tillämpa på immateriella varor. Till ex-

empel i fall av att intellektuella verk ses som s.k. allmännyttigheter eller public goods, 

kan de karaktäriseras som icke utsatta för rivalitet (dvs. möjligt för fler personer att 

                                                 
304 Se t.ex. Kivimäki 1966: 37–38. 
305 Se t.ex. Seipel 2000: 10, Palmer 2002: 79 och Gilmore 2001: 4. Se också Lessig 2004b: 284–285 
angående villkoren i den digitala miljön.  
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utnyttja samma enhet utan kostnader) och icke-exklusiva (dvs. svårt att hindra perso-

ner att utnyttja verken). Detta kunde då aktualisera problemet med fri passagerare 

(free riding), dvs. verkens karaktär som allmännyttigheter, public goods, kan öka möj-

ligheterna att vissa mänskor utnyttjar verken utan ersättning och således utan att bidra 

till att täcka kostnaderna för produktionen av dem306 

 

Men med de möjligheter informationsteknologin erbjuder, vore det möjligt att helt 

eliminera bristen på information, men, hävdas det, upphovsrätten hindrar detta och är 

således till gagn för dem som förtjänar på den skapade bristen på marknaden. Gilmore 

och Druey307 hävdar att information inte kan vara föremål för ägande eftersom infor-

mation inte bl.a. kan särskiljas från det specifika kommunikationssammanhang var 

den förekommer. Till exempel Lessig308 anser att upphovsmännen kunde bidra med 

att bättre sprida sina verk genom att ge upp den totala kontrollen över dem. Lessig 

använder som exempel romaner som görs tillgängliga för allmänheten on-line under 

en Creative Commons-licens. Creative Commons är en public domän som fungerar 

enligt devisen ”vissa rättigheter tryggas” (some rights reserved), motivet är att be-

främja kreativitet och skapandekraft genom att tillåta upphovsmän utöva sina rättighe-

ter mera fritt och flexibelt. Många väletablerade och populära utövande konstnärer 

som säljer bra ser dock ingen mening med att låta deras verk utnyttjas fritt, men för 

utövande konstnärer som ännu inte är etablerade så kan det finnas ekonomiska förde-

lar med en Creative Commons-modell.309 Orsakerna till att rättsinnehavarna kan gå 

med på detta är att det finns a) personer som skulle köpa romanerna i alla fall, obero-

ende om de görs tillgängliga on-line eller inte, b) personer som aldrig skulle köpa ro-

manerna om de inte skulle göras fritt tillgängliga on-line. Tanken är att vissa av grupp 

a) laddar ner romanerna utan att köpa dem och vissa av grupp b) laddar ner romanerna 

och besluter sig för att köpa dem. Om sedan denna grupp av b) består av fler personer 

än personerna i grupp a) som laddar ner men inte köper, så kommer det vara lönsamt 

att göra romanerna tillgängliga på detta vis.310  

 

                                                 
306 Se till exempel Palmer 2002: 79 och Ray Ku 2003: 9–10.   
307 Se t.ex. Gilmore 2001: 4 och Druey 2004. Om informationsrättsliga frågor se t.ex. Saarenpää 2000 
och Pöysti 1999.   
308 Se Lessig 2004b: 276–277. 
309 Se Vilanka 2006: 626. 
310 Se mer i Dreier 2004: 2–10 och http://creativecommons.org samt Välimäki 2005: 154–157 och Dah-
lin 2004: http://www.nyteknik.se. 



ACTA WASAENSIA 83 

Utgående från samma syn är inte enligt Seipel311 de argument hållbara som hävdar att 

upphovsrätten skulle vara avgörande för befrämjandet av intellektuellt skapande och 

för samhällets kulturliv i stort. Avsikten hos dem som försvarar systemet av upphovs-

rätt är inte, menas det, att skydda de redan existerande rättigheterna utan att skapa nya 

rättigheter åt rättsinnehavarna så de kan förtjäna mera. Denna kritik av upphovsrätts-

systemet är inte i första hand en kritik av den ställning som upphovsmännen har, utan 

en kritik av sådana rättsinnehavare såsom mediekonglomerat, stora producenter av 

mjukvara och musikproducentbolag, för vilka intellektuell litterär och konstnärlig 

kreativitet antas vara mer en fråga om att göra pengar än att befrämja och upprätthålla 

kulturella värden i samhället. 

 

Primärt berör de kritiska synerna på upphovsrätt främst de ekonomiska rättigheterna 

men även de ideella rättigheterna berörs, eftersom de, som noterats, är relaterade och 

beroende av varandra. Motiveringarna för upphovsrättens existens hänvisar allt oftast 

till adekvata kulturella och samhälleliga orsaker för att berättiga existensen av upp-

hovsrättigheterna, men det bör enligt Rosén312 påminnas om att lagstiftningen inom 

upphovsrätten ständigt är en fråga om att göra rimliga och ändamålsenliga regleringar 

eller justeringar. Då fråga är om begränsningar, gäller hur långt man kan gå. Avgö-

rande är då hur man balanserar å ena sidan upphovsmännens intressen med å andra 

sidan allmänhetens och samhällets behov av användningen av verken. I motsats till de 

andra områdena inom immaterialrätten, så är upphovsrätten till en högre grad ett om-

råde som påverkar alla samhällsnivåer, från privatliv till industriell aktivitet. Avsikten 

hos, och kanske också dilemmat för, lagstiftarna har varit att skapa uttryck för de ex-

klusiva rättigheterna inom upphovsrätten som kan tillämpas i alla typer av situationer. 

Exempelvis skall upphovsmannen kunna tillåta eller förvägra ändringar i verket, av-

göra om eventuell användning i icke-kommersiella sammanhang och huruvida andra 

får ta del av verket. Upphovsmannens namn skall under alla omständigheter alltid an-

ges då det tillgängliggörs för allmänheten. Likaledes bör upphovsmannens respekträtt 

tas hänsyn till, dvs. modifieringar, ändringar och tillägg som kränker hans litterära 

eller konstnärliga egenart eller anseende. 

 

                                                 
311 Se t.ex. Seipel 2000: 10. 
312 Se Rosén 2000: 23 och 2006b: 15. 
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Dock är det ganska uppenbart, enligt Rosén och Arkenbout et al313, att de olika områ-

den som berörs av upphovsrätt är rätt så olika, såsom underhållning, kultur, musik, 

vetenskap, design etc. Det är då knappast möjligt att forma specifika regler för varje 

typ av aktivitet. Risken att ståndpunkter från lobby- och andra intresseorganisationer 

tas för mycket i beaktande förekommer också. Enligt Lessig314 är målsättningen för 

upphovsrättsinnehavarnas lobbare inte endast att skydda vad som är deras, utan att 

försäkra sig om att allt som är, är deras. 

 

Den marknad där upphovsrätten skall vara rättsligt effektiv är sålunda rätt så brokig. 

Enligt Ungerer315 är svaret mindre regleringar och inte mera vad gäller media och 

kommunikation. Mera specifikt gäller det att koncentrera regleringen av marknaden 

på sådana punkter som bör regleras för att befrämja utvecklingen av en konkurrens-

kraftig marknad. Dahlin316 framhäver, att alltför strikt reglering, till exempel i form av 

reglering av teknologiska åtgärder mot illegal kopiering, kan också minska möjlighe-

terna för upphovsmännen att få inspiration av andras verk. Ifall all form av kopiering 

ses som intrång, kan det samtidigt förekomma en risk att sådana konstformer som sa-

tir, pastischer eller sampling hotas. Trots brokigheten på marknaden är utgångspunk-

terna de samma, nämligen att upphovsmännen till litterära och konstnärliga verk skall 

beviljas rätt att få erkänsla för de verk de skapat och få en skälig ersättning för vad de 

gjort. 

 

2.6.2.2. Nytta 

 

När man överlag argumenterar för eller emot existensen av upphovsrätt eller graden 

av skydd som upphovsrätten skall ge, bör man beakta den nytta i form av litterär och 

konstnärlig aktivitet som kommer samhället till dels. Enligt Riis317 är det graden av 

skydd som är avgörande när det gäller att erbjuda ytterligare ekonomiska incitament 

för skapandet av verk. Landes & Posner318, är däremot av den åsikten att alltför starkt 

upphovsrättsskydd kan begränsa upphovsmännen att skapa nya verk.  

 
                                                 
313 Se Rosén 2000: 24 och Arkenbout et al. 2004: 243 
314 Se Lessig 2004b: 254–256. 
315 Se Ungerer 2003b: 8–9. 
316 Se Dahlin 2004. 
317Se Riis 1996: 86–109.  
318Se Landes & Posner 1989: 325–363. Se Välimäki 2004: 260–261 och Huuskonen 2006: 39–40. 
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Nyttan av upphovsrättsligt skydd är naturligtvis svår, om inte omöjlig, att mäta eller 

kvantifiera, eftersom det är så många kvalitativa aspekter som spelar in som är av mer 

eller mindre icke-mätbar eller icke-kvantifierbar karaktär, såsom känslomässiga, emo-

tionella, sociala och andra liknande välfärdsaspekter.  

 

Kobolt anser, att då man stärker det upphovsrättsliga skyddet ökar incitamenten för 

skapande av verk. Samtidigt kommer antalet konsumenter av informationsnyttigheten 

att minska och då ökar förlusten i välfärden med anledning av reducerad använd-

ning.319 Buchanans320 ifrågasätter om samhällsekonomiskt så kallade effektiva lös-

ningar överhuvudtaget kan påstås ha ett värde i sig (per se).  

 

På ett generellt plan är det nog dock möjligt att föra diskussionen om nyttoaspekter 

vidare, åtminstone av den orsaken att områdets komplexitet belyses. För det första kan 

man fråga sig om den ekonomiska ersättning som kommer upphovsmännen och 

rättsinnehavarna till del p.g.a. att deras verk utnyttjas kan anses kompenserad av det 

nöje, den njutning eller intellektuella utmaning som verken kan erbjuda allmänheten. 

Enligt Oksanen och Välimäki321 kan man t.ex. enligt klassisk utilitaristisk teori anse 

att bl.a. fildelarna, i P2P - nätverk, ifall de agerar rationellt kommer att ägna sig åt sin 

fildelningsverksamhet så länge de inte räds de ekonomiska följderna av att åka fast för 

sin illegala verksamhet mer än vad de värderar nyttan med ifrågavarande verksamhet. 

Vad särskilt gäller de ideella rättigheterna, gäller frågan här till exempel huruvida den 

nytta som upphovsmannen har p.g.a. att hans namnangivelse- och respekträtt beaktas 

är större än den nytta allmänheten skulle ha av att inte ta hänsyn till dessa rättigheter. 

Om fallet är att upphovsmannen har mer nytta av att hans rättigheter beaktas än vad 

allmänheten förlorar på att ta hänsyn till dessa rättigheter, kan man fråga sig om den 

s.k. totala välfärdsnivån stiger i samhället. Stöld, intrång och piratism av digitalt upp-

hovsrättsskyddat innehåll resulterar inte nödvändigtvis i ekonomiska förluster på 

samma sätt som i en traditionell miljö.  

 

Enligt Picard322 så påverkas inte marginal- eller genomsnittskostnaderna för ett digi-

talt verk av illegitima utnyttjanden. Inte heller efterfrågan på verket eller de inkomster 

                                                 
319 Se Kobolt 1995: 135. 
320 Se Buchanan 2004: 139. 
321 Se även Oksanen & Välimäki 2005: 9–11. 
322  Se Picard 2004: 207–217.  
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som det inbringar påverkas i någon nämnvärd grad. Även Ray Ku323 anser att bl.a. 

fenomen som fildelning (file sharing) inte utgör något hot mot distributionen eftersom 

det förbättrar allmänhetens tillgänglighet till verket då individer som annars kanske är 

oförmögna eller ovilliga att köpa det på den sedvanliga prisnivån. En undersökning 

utförd av Felix Oberholzer-Gee, enligt Ekström324, enligt vilken det t.ex. krävs 5 000 

nedladdningar för att skivförsäljningen ska minska med ett enda exemplar. Enligt en 

annan undersökning utförd av analysfirman The Leading Question i Storbritannien är 

det de som sysslat med illegal fildelning som spenderar mest på att även inhandla mu-

sik på lagligt vis, upp till 4,5 gånger mer pengar än genomsnittskonsumenten. Detta 

menar man borde få skivindustrin att ändra taktik, dvs. inte stämma dem som laddar 

ned musik via fildelningsnätverk utan istället locka dessa potentiella köpare till sig 

och utnyttja deras köpkraft.325 För en motsatt åsikt står t.ex. Bauckhage326 då han be-

tonar att eftersom digitala nätverk vanligen är varken transparenta eller kontrollerbara 

och eftersom det knappast förekommer några kvalitetsskillnader alls mellan original-

verk och digitala kopior så kan de digitala kopiorna komma att utnyttjas i en otalig 

mängd kopior när de görs tillgängliga via fildelningsnätverk. Detta innebär då att en 

enda illegitim kopia kan räcka till att fylla informations- eller nöjesbehovet hos mil-

jontals konsumenter över hela världen, vilket onekligen har stora ekonomiska effek-

ter. Relateras detta till skyddet av de ideella rättigheterna, så kan t.ex. fildelningspro-

gram göra att digitala verk som det gjorts ideellrättsliga intrång i, når en betydligt 

större krets av individer än i en traditionell miljö, vilket naturligtvis i sin tur kan på-

verka upphovsmannens anseende och egenart i negativ mening. 

 

Det som man kan tänka sig implicit förutsätts i den typ av fråga som ställdes, är en 

form av omfördelningsmodell enligt vilken båda parterna, dvs. upphovsmän-

nen/rättsinnehavarna och allmänheten bör få kompensation på något sätt när något tas 

bort från dem.327 Det väsentliga i denna fråga är, med andra ord, under vilka omstän-

digheter kan en sådan typ av kompensation anses berättigad och vad skall sedan upp-

                                                 
323  Se Ray Ku 2003: 26.     
324 Se Ekström 2005.  
325 Se t.ex. Petrick 2004: 23–24, Välimäki 2003a: 20 och Björk 28. 7. 2005. Notera även nyheten att 
undersökningar tyder på att frekventa nedladdare av filmer på Internet är mer benägna att köpa filmen 
de laddat ner efter att de laddat ner den, SVT 6.8.2005.     
326 Se Bauckhage 2003: 240–244. 
327 Man kan ju även följa devisen uttryckt av bl.a. Shapiro och Varian 1999: 5: ”When managing intel-
lectual property, your goal should be to choose the terms and conditions that maximize the value of 
your intellectual property, not the terms and conditions that maximize or optimize the protection.” 
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fattas som en skälig ersättning. Om fallet är att den totala välfärdsnivån i samhället 

skall vara måttet, hur skall man då argumentera för att det att upphovsmannens namn 

anges och verk respekteras skulle påstås kunna öka den totala välfärdsnivån i samhäl-

let. Om man då t.ex. antar att ett samhälle var individerna respekterar varandras rät-

tigheter och skyldigheter har en högre total välfärdsnivå, kan man påstå att respekten 

för upphovsmannens ideella rättigheter åtminstone inte sänker den totala välfärdsni-

vån. Enligt Liebowitz & Margolis328 gäller det att när en skapare av ett verk fått till-

räckligt med ersättning för att generera mera skapande verksamhet, så krävs det ingen 

ersättning därutöver. Ersättning därutöver skulle alltså, enligt denna mening, innebära 

en finansiell förlust och spela en icke-produktiv roll. I ett sådant samhälle kan indivi-

derna berättiga sitt handlande för sig själva men behöver under normala omständighe-

ter inte göra det och kräver inte heller av andra att de skall berättiga sitt handlande.    

 

För det andra, hävdas det ofta som ett argument mot upphovsrättens existens att den 

påverkar det fria informationsflödet på ett sådant sätt att betydande allmänna intres-

sen, till exempel då rätten till fri information begränsas.329 Man kan då ställa frågan, 

hur stora kostnaderna är för att ge ersättning åt upphovsmannen för utnyttjanden av 

hans verk, ge erkänsla åt upphovsmannen och respektera upphovsmannens verk i för-

hållande till kostnaderna för andra faktorer som påverkar informationsflödet, till ex-

empel då kostnaderna för ny teknologi, vilket framhålls av Rosén.330 Man kan även 

uttrycka det såsom Liebowitz & Margolis331, att det handlar om att finna en balans 

mellan restriktionerna som ett monopol medför och restriktionerna som förhindrandet 

av uteblivet värde som otillåten användning förorsakar. 

 

För att söka svar på denna fråga kan man utgå från att det, i stort, finns två motsatta 

synpunkter på upphovsrätten. Den ena är att upphovsrätten bör avskaffas eller åtmin-

stone begränsas, den andra är att upphovsrätten bör stärkas eller åtminstone förbli 

obegränsad. De som talar för mera begränsningar till och undantag från upphovsrätten 

betonar ofta sociala värden och allmänhetens rätt till kultur och informationskällor. 

Enligt denna syn är den primära avsikten med upphovsrätten inte att fördela resurser 

                                                 
328 Se Liebowitz & Margolis 2004: 13–14. 
329 Termen informationsflödet skall i detta sammanhang förstås som den stora mängd information som 
vi ständigt konfronteras med i alla typer av media. 
330 Se t.ex. Rosén 2000: 25.  
331 Se Liebowitz & Margolis 2004: 4–5. 
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utan att upprätthålla en demokratisk kultur. Till spelreglerna i ett demokratiskt sam-

hälle hör lojalitetsprincipen. Angående upphovsrätten skulle detta bland annat förut-

sätta att allmänheten avstår från sådana illojala sätt att agera som hotar upphovsman-

nens legitima ekonomiska och ideella intressen. För dem som representerar en stark 

upphovsrättssyn bör de begränsningar och undantag till upphovsrätten som görs för att 

tillmötesgå kraven på fri tillgång till information så långt som möjligt avstås ifrån. 

Denna syn har sin grund i ett så kallat marknadsparadigm, enligt vilket upphovsrätten 

bör omfatta alla former av utnyttjanden som kan tänkas vara av ekonomiskt värde, 

inbegripet det ekonomiska värdet de ideella rättigheterna har. Avsikten med upphovs-

rätten här är med andra ord att fördela resurser effektivt på marknaden.332 

 

Man kan spinna vidare på den andra frågan, och för det tredje lägga fram ett påståen-

de om det verkligen är upphovsrätten som fungerar som ett avgörande hinder för till-

gången till information i form av litterära och konstnärliga verk, eller om det inte är 

andra element som har en större påverkan, såsom sociala, teknologiska, infrastruktu-

rella, ekonomiska etc.  

 

I diskussionen om tillgången till och rätten till information specificeras det enligt Still 

och Mylly333 ofta inte vad som uttryckligen avses när det hänvisas till tillgång och rätt 

till information. Det bör betonas att det förekommer en rad olika regler som berör rät-

ten och tillgången till information, såsom sekretessregler, tryckfrihets- och åsiktsfri-

hetsregler, regler om informationsplikt etc. Dessa regler är av nödvändighet av olika 

karaktär och spridda över ett antal olika lagar inom olika rättsområden. Det är dock 

inte bara typen av information i sig som är avgörande för när tillgängligheten till och 

begränsningar av den skall avgöras, utan också sådana faktorer som avsikten med an-

vändningen av den, graden av kvalitet på den, tids- och hållbarhetsperspektiv samt 

kostnadsfaktorer.  

 

Det väsentliga i alla fall är att avgöra vilka är de legitima rättigheterna till information 

i det specifika fallet och vilka de lagregler är som den ifrågavarande typen av infor-

mation omfattas av. Till exempel angående nedladdning av musik i den digitala mil-

jön gäller att kostnaderna för nedladdning av en låt eller antal låtar är bara en av de 

                                                 
332 Se Shapiro & Varian 1999: 5.  
333 Se t.ex. Still 2000: 77–80 och Mylly, T. 2004: 229–233. 
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relevanta faktorerna för konsumenternas beteende. Det är enligt Regnér och Fetsche-

rin334 också av mycket stor vikt vad konsumenterna tillåts göra med den ifrågavarande 

musiken, till exempel huruvida konsumenterna tillåts bränna den på en CD och över-

föra den vidare till en mobil musikspelare. För eget bruk i enlighet med 12 § URL är 

det ju möjligt enligt finländsk lagstiftning. Det som alltså bl.a. bör beaktas är huruvida 

det förhållandet att illegal nedladdning av musik är emot lagens föreskrifter även in-

nebär, att det uppfattas som moraliskt förkastligt eller emot god sed. Empiriska under-

sökningar tyder enligt Sunnstein335 på att individer är beredda att förkasta sådana 

handlingar som de upplever som stridande mot vad reglerna om god sed föreskriver, 

även i sådana fall där ett dylikt förkastande skulle innebära finansiella kostnader för 

individerna själva. 

 

Från upphovsrättens synvinkel är perspektivet på tillgång till information och infor-

mationens fria rörlighet rätt så snävt. Såsom Still336 även påpekar är principen om in-

formationens fria rörlighet inte uttryckligen en princip inom upphovsrätten, utan sna-

rare en informationsrättslig princip med basis i idén om att information ökar demokra-

tin och överskådligheten, innovativiteten, produktiviteten, bildningen och den kultu-

rella mångfalden. Still menar för övrigt att principen om informationens fria rörlighet 

är lika central inom informationsrätten337 som principen om fri konkurrens är inom 

konkurrensrätten. 

 

Upphovsrätten kan dock ses som en del av större informationsrättslig helhet, som för-

utom upphovsrätt också inkluderar till exempel yttrandefrihet, integritetsrättigheter, 

principen om offentliga handlingar som andra immaterialrättsliga områden och kon-

kurrensrätt som påverkar den fria rörelsen för information.338 Då upphovsrätten ses 

som en del av denna rättsliga helhet, behöver man inte nödvändigtvis söka svar på de 

frågor som berör fri tillgång till och fri rörelse för information inom upphovsrättens 

ramar. Eftersom det förekommer gemensamma element av en allmän karaktär inom 

de olika informationsrättsliga områdena, bör man dock försöka nå koherens och kon-

                                                 
334 Se bl.a. Regner 2003: 93–95 och Fetscherin 2004: 1–2 och kapitel 4 om DRM framöver. 
335 Se t.ex. Sunnstein 2003. 
336 Se Still 2004: 215–218. 
337 Se mer om integritetsrättigheter visavi information i t.ex. Saarenpää 2005: 378–384. 
338 Se Rosén 2006c: 495–508 om upphovsrätt och yttrande– och informationsfrihet. Se även Mäkinen 
2004: 74–75. 
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sekvens mellan reglerna inom de olika områdena. De allmänna rättsprinciperna, god 

sed och lojalitetsprincipen bör åtminstone gälla.   

 

Inom EU anses fri konkurrens vara en nödvändig förutsättning för en välfunktione-

rande inre marknad. Upphovsrätten skall inte i princip tillåtas hota marknadsfriheten. 

Betydelsen av en europeisk och internationell harmonisering av upphovsrätten har 

ökat på grund av den snabba och omfattande utvecklingen av den digitala miljön, för 

upphovsrättens del framförallt på grund av de ökade möjligheter till upphovsrättsin-

trång som den digitala teknologin har fört med sig. Inte enbart intrång i de ekonomis-

ka rättigheterna, utan också intrång i de ideella rättigheterna görs utan större kompli-

kationer i den digitala miljön. Från både upphovsrättsinnehavarnas och marknadskon-

kurrensens synvinkel är det av mera vikt att de rättsliga förhållandena är lojala och 

rimliga för alla aktörer på den globala marknaden, än hur de upphovsrättsliga reglerna 

är formade i ett specifikt rättsligt system.  

 

 

2.7. EU och upphovsrätt 

 

2.7.1. Ambitioner inom immaterialrättsområdet 

 

I Rom-fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (Europeiska Ekono-

miska Gemenskapen) (den 25 mars 1957) nämndes inte uttryckligen immaterialrättig-

heter. Grundprincipen i artikel 295 (tidigare 222) i Rom-fördraget är att privaträttsliga 

regler i medlemsstaterna inte skall påverkas av avtalet. Enligt artikel 30 (tidigare 36) i 

samma avtal skall nationella industriella och privaträttsliga regler respekteras i de fall 

de inte leder till godtycklig diskriminering eller till restriktioner som påverkar handeln 

mellan medlemsstaterna.339 I mitten av 1960-talet började uppfattningen om immate-

rialrätt förändras, särskilt vad gäller varumärkes- och patenträtt, eftersom rättspraxis 

från EG-domstolen började förekomma.340 Domstolen hade som utgångspunkt att 

Rom-fördaget inte i sig påverkar existensen av de exklusiva rättigheterna. Reglerna i 

                                                 
339 Se även Koktvedgaard 1992: 518, Castrén 1997: 15–16 och Jyränki 2001: 35–37. 
340 Se t.ex. rättsfall C–56 & 58/64 Établissements Consten SA  v. Kommissionen ECR 299 (1966), var 
saken gällde att en tysk producent G lät ett franskt bolag C vara den enda distributören av dess produkt 
i Frankrike. Det franska bolaget hade C hade registrerat varumärket i Frankrike. EG – domstolen ansåg 
att detta stred mot artikel 85. 
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fördraget kan dock tolkas begränsa utövningen av de exklusiva rättigheterna ifall de 

står i konflikt med de grundläggande artiklarna i fördraget, framförallt i det fall att de 

hindrar den fria rörelsen av varor och tjänster på den inre marknaden.341 Konkurrens-

reglerna i avtalet kan således begränsa potentiella monopolpositioner som nationella 

immaterialrättsregler kan skapa. Från en konkurrensrättslig synpunkt kan exklusiva 

immaterialrättigheter leda till en situation av begränsat monopol. Den monopolposi-

tion som de nationella immaterialrättigheterna kan leda till behöver inte i sig stå i kon-

flikt med konkurrensreglerna, men missbruk av rättigheterna gör det. 

 

Sedan Rom-fördragets tider har integrationsprocessen i Europa framskridit och bety-

delsen av de immateriella rättigheterna har ökat. Till exempel Bently och Sherman 

indelar processen för harmonisering av immaterialrättigheter i EG/EU i fyra faser:342  

1) I början av 1970-talet låg grundandet av ett gemensamt patentsystem för den inre 

marknaden i fokus för kommissionen. Man lyckades dock inte då nå samförstånd. 

2) Under 1980-talet var man inriktad på att harmonisera nationella varumärkesrättsla-

gar. Direktivet om varumärken 89/104/EG var ett resultat av dessa ansträngningar. 

3) I slutet av 1980-talet började frågan om harmoniseringen av nationella upphovs-

rättslagar bli mera aktuell på EG-kommissionens agenda. För att uppnå en effektiv 

inre marknad krävdes att grunden för de nationella upphovsrättslagarna skulle harmo-

niseras. Varierande nivåer av upphovsrättsskydd i de olika nationella upphovsrättsla-

garna uppfattades sätta upphovsmännen i ojämlika positioner och kunde därmed utgö-

ra ett hot mot såväl de fyra friheterna som de grundläggande principerna i gemenska-

pen. Harmoniseringen av upphovsrättslagarna skulle bidra till tillämpningen av de 

fyra friheterna och till respekten för grundläggande rättsprinciper, såsom t.ex. respekt 

för egendom och åsikts- och pressfrihet. 

4) Den fjärde fasen inleddes i början av 1990-talet då lagstiftningen om så kallade 

”sui generis immaterialrättigheter” inleddes på gemenskapsnivå till exempel då har-

                                                 
341 Se t.ex. artiklar 81, 82 och 295. Se även rättsfall C–241/91, C–242/91 Radio Telefis Eireann (RTE) 
and Independent Television Publications Ltd (ITP) v. Kommissionen (1995) ECR I–743, där saken gäll-
de Radio Telefis Eireann’s vägran att ge tillstånd till en fristående programtidning, Magill TV Guide, 
att publicera listor över TV–företagets program. Programlistan var skyddad av upphovsrätt. Magill 
kunde därmed inte publicera en tidning för allmänheten, vari det skulle ingå en sammanställning av de 
irländska TV–programmen. EG–domstolen ansåg att Radio Telefis Eireann’s vägran utgjorde ett miss-
bruk av dominerande ställning enligt artikel 82, trots att programlistan var upphovsrättsskyddad. EG–
domstolen var dock av den meningen att vissa särskilda omständigheter rådde i fallet. Se också Bernitz 
& Kjellgren 2002: 276 och Huuskonen 2006: 18. 
342 Se Bently & Sherman 2001: 16 
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moniseringen av skyddet för designmodeller. I kontraktet om grundläggande rättighe-

ter COM (2000) 559, som antogs år 2000, uttrycks därtill i artikel 17 (2) att rätten till 

egendom också omfattar rätten till immateriell egendom. Detta är inte juridiskt bin-

dande, men har inverkan på hur immateriella rättigheter skall tolkas.343    

 

Numera har EU höga ambitioner på immaterialrättsområdet. Målsättningen är att till 

en hög grad skapa ett gemensamt rättssystem. Flera viktiga direktiv om harmonise-

ringen av immaterialrättslagar i medlemsstaterna har implementerats under det senaste 

decenniet, såsom direktiv om rättsligt skydd för datorprogram344, om uthyrnings- och 

utlåningsrättigheter avseende upphovsrättsligt skyddade verk och om upphovsrätten 

närstående rättigheter345, om upphovsrätt och närstående rättigheter avseende satellit-

sändningar och vidaresändning via kabel346, om harmonisering av skyddstiden för 

upphovsrätt och vissa närstående rättigheter347, om rättsligt skydd för databaser348, om 

det i detta sammanhang mest aktuella direktivet om harmonisering av vissa aspekter 

av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället (Infosoc-

direktivet)349, om upphovsmannens rätt till ersättning vid vidareförsäljning av origi-

nalkonstverk (följerätt)350,  samt om säkerställandet av skyddet för immateriella rät-

tigheter351.  

 

 

2.7.2. Harmonisering av upphovsrättslagar 

 
Processen för att harmonisera de nationella upphovsrättslagarna på den inre markna-

den kan, som Dreier gör, uppfattas som bestående av tre pelare: 

                                                 
343 Se Nieminen 2001: 512 och Helander 2001: 95–104 . 
344 Rådets direktiv 91/250/EEG av den 14 maj 1991 om rättsligt skydd för datorprogram. 
345 Rådets direktiv 92/100/EEG av den 19 november 1992 om uthyrnings– och utlåningsrättigheter av-
seende upphovsrättsligt skyddade verk och om upphovsrätten närstående rättigheter. 
346 Rådets direktiv 93/83/EEG av den 27 september 1993 om samordning av vissa bestämmelser om 
upphovsrätt och närstående rättigheter avseende satellitsändningar och vidaresändning via kabel. 
347 Rådets direktiv 93/98/EEG av den 29 oktober 1993 om harmonisering av skyddstiden för upphovs-
rätt och vissa närstående rättigheter. 
348 Europaparlamentets och rådets direktiv 96/9/EG av den 11 mars 1996 om rättsligt skydd för databa-
ser. 
349 Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa 
aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället. 
350 Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/84/EG av den 27 september 2001 om upphovsmannens 
rätt till ersättning vid vidareförsäljning av originalkonstverk. 
351 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställandet av 
skyddet för immateriella rättigheter. 
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Den första pelaren skulle stå för harmoniseringen av de nationella upphovsrättslagar-

na. Acquis communitaire omfattar här sex av första generationens direktiv och ett ho-

risontalt direktiv av den andra generationen. 

Den andra pelaren skulle bestå av harmoniseringen av tillämpningen av upphovs-

rättslagar på den interna marknaden. Här gäller det att göra tillämpningen mera effek-

tiv för att harmoniseringsprocessen överhuvudtaget skall kunna gå vidare. 

Den tredje pelarens innehåll skulle vara harmoniseringen av förvaltningen av rättighe-

ter i upphovsrättsskyddade verk och närstående rättigheter. Utgående från målsätt-

ningen om en välfungerande inre marknad är kommissionens ambition här att hindra 

och förbjuda sådana aktiviteter som stör och snedvrider funktionen och konkurrensen 

på den inre marknaden.352 

 

2.7.2.1. Grönbok 

 

Det första initiativet i harmoniseringsprocessen av nationella upphovsrättslagar kom 

år 1988 med en Grön bok om upphovsrätt och de utmaningar som teknologin för med 

sig.353 Denna utgör basen för harmoniseringen av de rättigheter av upphovsrätten som 

berör de krav som den senaste teknologin ställer på rättsområdet ifråga. Häri ingår en 

allmän plan för harmonisering av upphovsrättsliga regler om piratism, kopiering för 

privat bruk, utlåning och uthyrning av fonogram och skydd för datorprogram och da-

tabaser. Uppföljningen till Grönboken kom år 1990 då kommissionen gav ut riktlinjer 

för hur harmoniseringen av upphovsrätten och de närstående rättigheterna skulle 

ske.354 Ambitionerna var på en hög nivå i rapporten. De upphovsrättsliga frågor som 

var högst på agendan var: a) ratificeringen av Bernkonventionen (Paris-versionen) och 

Romkonventionen, b) rätten att framställa exemplar: utlånings- och uthyrningsrättig-

heterna, c) kopiering för eget bruk av fonogram och videokassetter, d) rättsskyddet för 

databaser, e) skyddstiden för upphovsrätt, och f) satellit- och kabelsändningar355. Föl-

jande år, 1992, kompletterades listan över aktuella upphovsrättsliga frågor med: g) 

ideella rättigheter, h) reprografi, i) följerätt samt j) kollektiva samfund. Kommissio-

                                                 
352 Se Dreier 2002: 1 och Doutrelepont 1997b: 293-304.  
353 Green Paper on Copyright and the challenge of Technology (COM 88) 172, 7.6.1988. Se även 
Koktvedgaard 1992: 518–521. 
354 Working Program of the Commission in the field of Copyright and Neighbouring Rights (COM 90) 
584, 5.12.1990. 
355 År 1990 utkom ett riktlinjegivande dokument för upphovsrätt– och radio– och TV– sändningar, Do-
cument on Broadcasting and Copyright in the Internal Market 5263/90. 
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nens målsättning var att behandla alla dessa upphovsrättsliga spörsmål innan den inre 

marknaden öppnades år 1993. Den målsättningen visade sig dock vara alltför ambi-

tiös, för det första på grund av viss motvilja bland medlemsstaterna och lagtekniska 

detaljer och för det andra på grund av större politiska händelser såsom upplösningen 

av Sovjetunionen, EEG- förhandlingarna, den tyska återföreningen och arbetet med 

traktaten för EU. 

 

2.7.2.2. Direktiv 

 

Det första upphovsrättsliga direktivet var, Rådets direktiv om rättsligt skydd för da-

torprogram (14.5.1991).356 Den mest grundläggande frågan som kommissionen tog 

ställning till här var huruvida datorprogram överhuvudtaget skall skyddas av upphovs-

rätt, eller om de skall skyddas av patenträtten eller av en sui generis rätt. Kommissio-

nens ståndpunkt var att datorprogram bör skyddas av upphovsrätt och medlemsstater-

na bör därmed bevilja skydd åt datorprogram i enlighet med Bernkonventionen.357 De 

datorprogram som uppfyller kriterierna för den s.k. verkshöjden, originalitet och att 

det är fråga om resultatet av upphovsmannens självständigt skapade insats,  kan om-

fattas av det upphovsrättsliga skyddet.358  

 

När det gäller datorprogram kan det här påminnas om att upphovsrättsskydd inte ges 

åt idéer i sig utan till den form i vilka de presenteras, till exempel då algoritmerna i 

datorprogrammen inte åtnjuter upphovsrättsligt skydd.359 Detta kan anses som ett di-

lemma för upphovsrätten enligt Koktvedgaard & Levin.360 Å ena sidan är det en svag-

het att algoritmerna inte skyddas då de är rentav de mest värdefulla i datorprogram-

men, men å andra sidan kan det ses som en styrka att upphovsrätten inte hindrar 

spridningen av idéer och goda programstrukturer. Inte heller idéer som utgör basen för 

de så kallade gränssnitten för programmen är skyddade, vilket har konkurrensrättsliga 

implikationer då dessa befrämjar växelverkan mellan olika datorsystem på marknaden 

                                                 
356 Rådets direktiv 91/250/EEG av den 14 maj 1991 om rättsligt skydd för datorprogram. 
357 Artikel 1(1) ibid. Se även Koivumaa 1994: 192. 
358 Artiklar 1(2) och 1(3). Se även Koivumaa 1994: 195 och 1995: 68–78 och Koktvedgaard & Levin 
2003: 86–88. 
359 Artikel 1(2) Rådets direktiv 91/250/EEG. 
360 Se t.ex. Koktvedgaard & Levin 2003: 86–88. 



ACTA WASAENSIA 95 

och följaktligen begränsar dominansen av stora producenter på marknaden för dator-

program.361  

 

Ett annat viktigt ställningstagande i direktivet gällde innehav av upphovsrätt: alla 

ekonomiska rättigheter överlåts åt arbetsgivaren då arbetstagaren har skapat ett dator-

program i arbetsförhållande eller i enlighet med arbetsgivarens instruktioner endast 

om något annat inte avtalats.362 Detta ställningstagande står i kontrast till principen 

om att upphovsrätt i ett arbetsförhållande inte övergår till arbetsgivaren mer än vad 

som är nödvändigt när produkten skapas och med hänsyn till företagets normala prax-

is. Riktlinjer ges exempelvis i rättsfallet U 1978, p. 901 ”Politiken” enligt vilket all-

männa artiklar i dagstidningar skall som utgångspunkt vara skyddade i ideellrättsligt 

hänseende. På basen av denna dom anses huvudregeln vara att upphovsrätten till ett 

verk som är framställt i ett anställningsförhållande bara övergår till arbetsgivaren i en 

omfattning som är nödvändig med hänsyn till arbetsgivarens sedvanliga verksam-

het.363 Det bör påpekas att det enligt direktivet är uttryckligen de ekonomiska rättighe-

terna som övergår till arbetsgivaren vad gäller datorprogram, om inte annat har före-

skrivits genom avtal. Initialt tillkommer de ekonomiska rättigheterna och ideella rät-

tigheterna upphovsmannen då han skapat datorprogrammet. Det är medlemsstaternas 

sak att avgöra hur de ideella rättigheterna skall behandlas. Upphovsmannens namn-

angivelse- och respekträtt efterges endast till art och omfattning begränsad använd-

ning enligt 3 § 3 mom nordiska upphovsrättslagar. Det gäller skyldigheten att ange 

upphovsmannens namn så som god sed kräver och förbudet mot att ändra på verket på 

ett sätt som kränker upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende. Skyldighe-

ten att nämna programmerarens namn är beroende av god sed inom programvaruindu-

strin. Med tanke på programtillverkningens natur kan ändringar i programmen sällan 

anses vara kränkande. Eftersom programmens natur och användning i väsentlig grad 

avviker från andra slag av verk, har dessa rättigheter enligt de finska förarbetena när 

det gäller datorprogram en liten betydelse. Enligt i branschen rådande god sed förut-

sätts det i allmänhet inte att upphovsmannens namn nämns. Ändringar i programmen 

kan sällan anses vara kränkande för upphovsmannen. Fråga kan dock vara om att inte 

tillgängliggöra det för allmänheten i en sådan form eller i ett sådant sammanhang som 

                                                 
361 Se ibid, 88–89. 
362 Artikel 2(3) Rådets direktiv 91/250/EEG och RP 211/1992: 12. Se även Koivumaa 1994: 209–210. 
363 Se mer om fallet i NIR 1982: 115, Schönning 1998: 102,292, 294, 431, 446, 447, 615 och Koktved-
gaard 2005: 68 och 104–105. Se vidare 3.4. Paternitetsrätten.  
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är på ett angivet sätt kränkande för upphovsmannen. Ändringarna eller bearbetningar-

na av datorprogrammet bör inte stå i konflikt med 3 § 2 mom. URL. Upphovsmannen 

kan fritt överlåta sina ekonomiska rättigheter. Möjligheter att efterge de ideella rättig-

heterna är begränsade genom ett stadgande i 3 § 3 mom URL.364 

 

Direktivet om uthyrnings- och utlåningsrättigheter utkom 1992 som ett försök att 

harmonisera medlemsstaternas divergerande lagar om uthyrnings- och utlåning av 

upphovsrättsskyddade verk.365 Orsaken till direktivets uppkomst låg delvis i ett rätts-

fall Warner Bros v. Christiansen vid EG-domstolen, där det konstaterades att diverge-

rande lagar i medlemsstaterna om konsumtionen av upphovsrättigheter bör respekte-

ras trots att dessa kan förvrida handeln på den inre marknaden.366 Enligt direktivet bör 

medlemsstaterna ge upphovsmän, utövande konstnärer, fonogram- och filmframställa-

re exklusiva rättigheter att kontrollera uthyrningen och utlåningen av kopior eller ex-

emplar av deras verk.367 Viktigast av de undantag, som direktivet beviljar medlems-

staterna är rätten att erkänna en exklusiv rätt att tillåta allmän utlåning då upphovs-

männen får någon typ av ersättning för utlåningen av deras verk.368 Direktivet påver-

kar inte de ideella rättigheterna i medlemsstaterna.  

 

Direktivet om satellitsändningar och vidaresändning via kabel (publicerat 1993) ut-

gjorde ett ställningstagande om upphovsrättsliga frågor kring TV-sändningar.369 Di-

rektivet utgjorde dels ett framsteg i strävan att skapa en fri och gemensam marknad 

för TV-sändningar och dels ett försök att garantera upphovsmän, rättsinnehavare och 

                                                 
364 Artikel 2(3) Rådets direktiv 91/250/EEG och RP 161/1990: 17, 22 och 55–56. Se avsnitt 3.4. Pater-
nitetsrätten, om förhållandet i de nordiska länderna, se Rosén 1995: 11, 13, 21–22 och 30 samt Koivu-
maa 2004: 52. Det kan här nämnas att i Storbritannien har upphovsmän begränsade ideella rättigheter i 
arbetsförhållanden; de har respekträtt, men paternitetsrätten är hos arbetsgivaren, se Chapter IV, Copy-
right, Design and Patents Act 1988. I Australien har upphovsmän däremot både respekt– och paterni-
tetsrätt till verk skapade i arbetsförhållanden, ifall de inte uttryckligen överlåtit rättigheterna till arbets-
givaren, se Copyright Act 1988 (Cth), ss 193, 195 AWA och 195 AWB.  
365 Rådets direktiv 92/100/EEG av den 19 november 1992 om uthyrnings– och utlåningsrättigheter av-
seende upphovsrättsligt skyddade verk och om upphovsrätten närstående rättigheter. Med uthyrning 
avses upplåtelse för bruk under en begränsad tid mot direkt eller indirekt ekonomisk eller kommersiell 
nytta (artikel 1(2) ), med utlåning avses upplåtelse för bruk under en begränsad tid utan direkt eller 
indirekt ekonomisk kommersiell nytta när upplåtelsen sker genom inrättningar som är tillgängliga för 
allmänheten.  
366 Se rättsfall 158/86 Warner Bros v. Christiansen (1988) ECR 2605, 2. Se även Koktvedgaard 1992: 
520. 
367 Artikel 2(1) Direktiv 92/100/EEG och RP 287/1994. 
368 Artikel 5(1) ibid. Se också Bently & Sherman 2001: 44–45. 
369 Rådets direktiv 93/83/EEG av den 27 september 1993 om samordning av vissa bestämmelser om 
upphovsrätt och närstående rättigheter avseende satellitsändningar och vidaresändning via kabel. Se 
även RP 287/1994. 
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sändningsbolag tillräckligt upphovsrättsligt skydd.370 En större politisk målsättning 

med direktivet var att befrämja utbytet av TV-program mellan medlemsstaterna och 

därmed även att använda TV-sändningar som ett medel att befrämja den europeiska 

integrationsprocessen.371 Direktivet påverkar inte lagstiftningen om ideella rättigheter 

i medlemsstaterna. 

 

Direktivet om skyddstiden för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter372 gavs år 

1993 som en uppföljning till ett beslut i EG-domstolen (rättsfallet EMI Electrola 

GmbH v. Patricia Im- und Export). Fallet rörde sig om att på grund av olika skyddsti-

der i Tyskland och Danmark hade rättigheterna till musikkassetter med Cliff Richard 

gått ut i Danmark men inte i Tyskland. Företaget Patricia ville importera musikkasset-

terna från Danmark tillbaka till den tyska marknaden. Domstolens syn var att rättsin-

nehavaren i Tyskland hade rätt att hindra importen från Danmark, trots att exemplaren 

hade sålts lagligen där. Eftersom rättsinnehavaren inte hade tillåtelse att sälja exem-

plaren på den tyska marknaden, hade rätten till musikkassetterna inte konsumerats. 

Domstolens motiveringar var att restriktioner på skyddstider är berättigade inom med-

lemsstaterna, ifall skyddstiderna är relaterade till existensen av de exklusiva rättighe-

terna.373  

 

För att harmonisera de olika skyddstiderna i medlemsstaterna kräver direktivet att 

medlemsstaterna beviljade en skyddstid för upphovsrättsliga verk på 70 år efter upp-

hovsmannens död.374 Denna skyddstid var i enlighet med den i Tyskland, men 

överskred minimitiden på 50 år i Bernkonventionen.375 Den långa skyddstiden berätti-

gades med att hänvisa till ställningen för upphovsmannens ättlingar och deras sociala 

och ekonomiska förhållanden.376 Långa skyddstider gör det möjligt att ingå säkra av-

tal och ökar det skyddade verkets marknadsvärde för upphovsmannen. Långa skydds-

tider ligger även i t.ex. förläggarnas intresse då de kan inneha de exklusiva rättighe-

terna för en lång period. Vad gäller de ideella rättigheterna så är de, såsom nämnts, 

                                                 
370 Se bl.a. Olsson 1998: 94–97och 2006: 119–120, Rosén 2003: 212–235 och Koktvedgaard & Levin 
2003: 135. 
371 Se Rosén 1993: 7. 
372 Rådets direktiv 93/98/EEG av den 29 oktober 1993 om harmonisering av skyddstiden för upphovs-
rätt och vissa närstående rättigheter. 
373 Se rättsfall 341/87 EMI Electrola GmbH v. Patricia Im– und Export (1989) ECR 79–2. 
374 Artikel 1 Rådets direktiv 93/98/EEG. 
375 Artikel 7 Bernkonventionen. Se även Koktvedgaard & Levin 2003: 181–183. 
376 Se Haarmann 1999. 176 och Koktvedgaard & Levin 2003: 181–183. 
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knutna till upphovsmannens personlighet och har ofta uppfattats som eviga. Att det 

dock uttryckligen i lagstiftningen nämns att de ideella rättigheterna är eviga, är inte 

vanligt förekommande. Frågan om de ideella rättigheternas skydd efter att upphovs-

rätten upphört har inte behandlats i EU-direktiv. I artikel 9 i skyddstidsdirektivet fast-

slås det att direktivet inte påverkar tillämpningen av medlemsstaternas bestämmelser 

om de ideella rättigheterna. Av de nordiska ländernas har man i Danmark uttryckli-

gen stadgat i 75 § Ophavsretsloven att de ideella rättigheterna är eviga (evigtvaren-

de).377 

 

Avsikten med Direktivet om rättsligt skydd för databaser från år 1996 var att harmo-

nisera medlemsstaternas lagar om upphovsrätt för databaser.378 För att garantera att de 

nationella lagarna skyddar databaser jämlikt och att investeringarna och utnyttjandena 

av databaserna är konsekventa inom hela gemenskapen, ansågs det viktigt att harmo-

nisera skyddet för databaser. Eftersom det förekommer betydande ekonomiska och 

vetenskapliga intressen relaterade till databaser kunde divergerande nationella 

skyddsnivåer leda till förvridna situationer på den inre marknaden, då aktörerna på 

marknaden skulle kunna för egen nytta utnyttja varierande skyddsnivåer.379 Ideella 

rättigheter faller utanför detta direktivs tillämpningsområde. De ideella rättigheterna 

till en databas tillkommer upphovsmannen och skall utövas i enlighet med medlems-

staternas lagstiftning och med bestämmelserna i Bernkonventionen.380 

 

Direktivet om upphovsmannens rätt till ersättning vid vidareförsäljning av original-

konstverk (följerätt) från år 2001 stadgar att medlemsstaterna bör bevilja upphovs-

männen till originalkonstverk en icke överlåtbar och oförytterlig rätt till en ekonomisk 

del i senare vidareförsäljningar av verken.381 Avsikten med följerätten är att garantera 

                                                 
377 Se vidare ibid: 145 och Schönning 1998: 576. Se även Meedom 1985: 153–165. En fråga som här 
kan uppkomma är huruvida avlidna personer kan namnges som huvudsakliga upphovsmän till uppdate-
rade och bearbetade versioner av verk och då namnet på bearbetarna inte framkommer. 
378 Europaparlamentets och rådets direktiv 96/9/EG av den 11 mars 1996 om rättsligt skydd för databa-
ser.  
379 Se RP 170/1997. Se även Koivumaa 1998: 115–135, Karo 2001: 127–182, Koktvedgaard & Levin 
2003: 98–99 och Bently & Sherman 2001: 47. De nordiska länderna implementerade databasdirektivet 
innehållsmässigt i stort sett likartat. I Finland togs klart ställning till presumtionen att de ekonomiska 
rättigheterna övergår till arbetsgivaren. 
380 Se Europaparlamentets och rådets direktiv 96/9/EG av den 11 mars 1996 om rättsligt skydd för da-
tabaser punkt 28. Se Koivumaa 1998: 117. 
381 Artikel 1, Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/84/EG av den 27 september 2001 om upp-
hovsmannens rätt till ersättning vid vidareförsäljning av originalkonstverk. Se RP 111/2005: 18 och 
Haarmann 2005: 135–137. 
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att upphovsmannen till konstverk får en andel av det ekonomiska utbyte hans origi-

nalkonstverk ger upphov till. Följerätten gör det därmed möjligt för upphovsmannen 

att få ersättning för senare överlåtelser av verket. Det är verket i dess materiella form, 

dvs. det medium i vilket det skyddade verket ingår, som är föremål för följerätten. 

Fråga är om ersättning vid yrkesmässig och offentlig vidareförsäljning av bildkonst-

verk. Efter lagändringen skall fotografiska verk omfattas av följerätten. Rätten till er-

sättning gäller under den upphovsrättsliga skyddstiden, den är personlig, och upp-

hovsmannen kan inte överlåta den till tredje man eller avstå från den. På rätten skall 

dock 41 § 1 mom tillämpas, dvs. efter upphovsmannens död äga reglerna om giftorätt, 

arv och testamente tillämpning på upphovsrätten. Direktivet skulle ha varit implemen-

terat före 1.1.2006, men trädde i Finland i kraft 1.6.2006.382 Skydd för de ideella rät-

tigheterna omnämns inte i direktivet. 

 

I Förslaget till ett direktiv om åtgärder och förfaranden för att garantera tillämpning-

en av immaterialrättigheter (2003/0024) erkänns de ideella rättigheterna, men dock i 

begränsad omfattning.383 I artikel 17 konstateras att vid upphovsrättsintrång skall inte 

endast tas hänsyn till ekonomisk skada utan även till den ideella skada som intrånget 

kan orsaka rättsinnehavaren.384 Uttrycket ideell skada kan tolkas som att en form av 

skydd i enlighet med respekträtten beviljas. I förtexten till förslaget nämns det därtill 

att förutom de ekonomiska skador som fenomen som varumärkesförfalskning och 

otillåten kopiering kan leda till, leder spridningen av de falska produkterna också till 

att ryktet och originaliteten för de ursprungliga produkterna försämras.385 Upphovs-

rättsintrång i form av varumärkesförfalskning och otillåten kopiering antas inte bara 

kränka upphovsmännens rättigheter, utan också leda till en begränsning av produkter-

na som är tillgängliga på marknaden och därmed även försämra den kulturella diversi-

teten. De produkter som förfalskas är för det mesta produkter av t.ex. populära och 

kända utövande konstnärer eller varumärken. Det blir därmed svårare för produkter av 

mindre kända artister och tillverkare att slå igenom på marknaden. Dessutom har den 

digitala miljön med nya tekniker gjort det ytterligare enklare att förfalska produkter 

och sprida dem.    
                                                 
382 Artiklar 2, 3, ibid. Se RP 111/2005: 18 och Haarmann 2005: 135–137. 
383 Förslag till ett direktiv om åtgärder och förfaranden för att garantera tillämpningen av immaterialrät-
tigheter 2003/0024 (COD), Bryssel 30.1.2003 COM (2003) 46 slutlig version. Se även Norrgård 2004: 
443–468. 
384 Artikel 17, ibid. 
385 Förtext s. 9, ibid. 
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I Direktivet 2004/48/EG om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter 

konstateras det för de ideella rättigheternas del i artikel 13, att när de behöriga rättsli-

ga myndigheterna förpliktar den som begått immaterialrättsintrång att betala ska-

destånd, skall vid fastställandet av skadeståndet förutom de ekonomiska konsekven-

serna av intrånget, även beaktas den ideella skada som rättighetshavaren förorsakats 

p.g.a. intrånget. Skadeståndet bör så långt som möjligt baseras på en objektiv beräk-

ningsgrund som tar hänsyn till rättighetshavarens faktiska kostnader.386 

 

2.7.3. Infosoc - direktivet 

 

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

sering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssam-

hället har sin grund i WIPO:s fördrag om upphovsrätt (WCT) och WIPO:s fördrag om 

framföranden och fonogram (WPPT). I och med harmoniseringen av direktivet im-

plementeras också fördragen i EU:s medlemsstater. Den ursprungliga avsikten var att 

direktivet skulle ha varit implementerat i medlemsstaterna inom år 2002.387 Den 

egentliga målsättningen med direktivet var tvåfaldig: för det första att förenhetliga 

upphovsrättslagarna i EU med det som WCT- och WPPT-fördragen föreskriver för att 

förbereda en ratificering av dessa fördrag i medlemsstaterna och EU, och för det andra 

att harmonisera vissa aspekter av upphovsrätten inom EU. Det kan här tilläggas att 

Hugenholtz är obönhörlig i sin kritik av direktivet och ser det som ett fruktansvärt 

misstag, ”a badly drafted, compromise-ridden, ambigous piece of legislation”, som 

tillkommit p.g.a. hårt tryck från upphovsrättsindustrin, särskilt från USA388. 

 

                                                 
386 Artikel 13 och inledningspunkt 26 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 
april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter. Se Monsen 2006: 66–83, Haar-
mann 2005: 39, 45 och Bernitz et al 2005: 15. 
EU–kommissionen har även lanserat en ny strategisk ram, i2010 – Europeiska informationssamhället 
2010 med allmänna riktlinjer, vars syften är att 1) skapa ett gemensamt europeiskt informationsområde 
som främjar en öppen och konkurrenskraftig inre marknad för it – samhället och media, 2) stärka inno-
vation och investeringar i IKT – forskning, och 3) uppnå ett europeiskt it– samhälle där alla kan delta 
och som stämmer överens med en hållbar utveckling. Kommissionen skall göra en översyn av de regler 
som påverkar den digitala ekonomin och göra dem mera konsekventa och anpassade till den ekonomis-
ka verkligheten, till dessa regler hör även de immateriella rättigheterna, se Meddelande från Kommis-
sionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkom-
mittén, ”i2010 – Det europeiska informationssamhället för tillväxt och sysselsättning”, KOM (2005) 
229, Bryssel 1.6.2005.  
387 Se Bing 2005: 4 om implementeringen av Infosoc–direktivet i Norge. 
388 Se Hugenholtz 2000a: 1–5.  
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Direktivet påverkar inte i någon större omfattning de föregående direktiven i upphovs-

rätt, men det har konsekvenser som för harmoniseringsprocessen framåt.389 Direktivet 

har sin egentliga fokus på upphovsrättens och de närstående rättigheternas ställning i 

det globala digitala nätverket och dess målsättning är att uppnå mera harmoniserade 

och mer specificerade upphovsrättsregler vad gäller den digitala miljön. Tyngdpunk-

ten gäller inte endast upphovsrättens och de närstående rättigheternas kärnområden, 

utan också balansen mellan dessa rättigheter och allmänna intressen i samhället. Detta 

genomförs bland annat genom att införa begränsningar på och undantag till rättigheter 

som annars är exklusiva.390 

 

I artiklarna 2 – 4 i direktivet ingår de rättigheter som direktivet beviljar skydd för, rät-

ten till mångfaldigande, rätten till överföring av verk till allmänheten och rätten att 

göra andra alster tillgängliga för allmänheten samt spridningsrätten.391 Dessa artiklar 

specificerar de rättsliga positionerna för upphovsrättigheternas och de närstående rät-

tigheternas rättsinnehavare. Artikel 2 föreskriver ensamrättigheter att direkt eller indi-

rekt, tillfälligt eller permanent tillåta eller förbjuda mångfaldigande, oavsett metod 

eller form för verk av upphovsmän, utövande konstnärer, fonogram- och filmframstäl-

lare och för radio- och televisionsföretag. Artiklarna 3–4 föreskriver rättigheter till 

överföring av verk till allmänheten till andra grupper än upphovsmännen, som har 

spridningsrättigheter. Rättigheterna kan överföras, licenseras eller tillskrivas.392  

 

Ensamrätten till överföring av verk till allmänheten som föreskrivs för upphovsmän i 

artikel 3 har sin klara tyngdpunkt på den digitala miljön, eftersom live-framföranden 

till en närvarande omgivning inte omfattas av artikeln.393 Enbart tillhandahållandet av 

fysiska förutsättningar som möjliggör en överföring till allmänheten, skall inte betrak-

tas som en överföring till allmänheten.394  Betydelsen av att göra tillgängligt för all-

mänheten antyder att det förutsätts någon form av aktivitet med en kommersiell av-

sikt. Någon typ av åtgärd måste alltså tas för att göra verket tillgängligt för allmänhe-

                                                 
389 Artikel 11, Direktiv 2001/29/EG. 
390 Se inledningstext till direktivet punkt 5, 33, 38 och 40, Direktiv 2001/29/EG. Se även Rosén 2003: 
50–51. 
391 Se KB 2002: 5: 30–33, 38–39 och RP 28/2004: 17–18. 
392 Se Rosén 2001: 585 och 2003: 53 samt Udsen 2005: 16.  
393 Artikel 3, Direktiv 2001/29/EG. Se KB 2002: 5: 33–37 och RP 28/2004: 20–23. Se även Udsen 
2005: 16. 
394 Inledning p. 27, Direktiv 2001/29/EG. 
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ten. De åtgärder som de som mottar verket vidtar betonas inte, de kan till exempel 

vara när- eller frånvarande eller de kan skrida eller inte skrida till någon åtgärd för att 

motta verket.395 

 

Som Rosén också betonar, är det viktigt att ställa sig frågan huruvida uttrycken ”fram-

förande till allmänheten, spridning och göra tillgängligt för allmänheten” är tillämpba-

ra i en situation där ett verk sprids till en frånvarande publik, som fritt kan välja plats 

och tid för mottagandet av verket, med andra ord i en digital miljö. Mångfaldigande-

rätten har i de nordiska upphovsrättslagarna uppfattats som teknikneutral, enligt arti-

kel 9 Bernkonventionen skall lagringen av ett skyddat verk i digital form i elektronisk 

media ses som ett mångfaldigande.396 Uttrycket ”framförande till allmänheten” kan 

dock ses som det mest lämpliga. Till exempel i svensk rättspraxis har hypertext-

länkning uppfattats som ett framförande till allmänheten.397 Men uttrycket ”framfö-

rande till allmänheten” är mindre lämpligt när det är fråga om att bilder, fotografier 

eller skulpturer exponeras i en tvådimensionell form på en skärm. Det är då mera frå-

ga om att göra verket tillgängligt för allmänheten. Ifall dock tidpunkten är utgångs-

punkt för överföringen, kan alla typer av verk i digitala spridningssituationer omfattas 

av uttrycket ”framförande till allmänheten”, även t.ex. visualiserade texter, musikno-

ter, konstverk och fotokopior. 

 

I artikel 3 (2) ges utövande konstnärer och fonogram- och filmframställare en ensam-

rätt att tillåta eller förbjuda tillgängliggörandet för allmänheten, på trådbunden eller 

trådlös väg, på ett sådant sätt att enskilda kan få tillgång till dem från en plats och vid 

en tidpunkt de själva väljer. Denna paragraf gäller överföringar i digitala nätverk. Rät-

ten till överföring till allmänheten nämns inte i denna artikel. Orsaken till detta kan 

ligga i att i WIPO-fördragen görs också en distinktion mellan rätten till överföringar 

till allmänheten och rätten att tillgängliggöra för allmänheten. I artikel 8 WCT ges 

upphovsmän rätten till överföring till allmänheten, men i artiklarna 10 och 14 WPPT 

                                                 
395 Artikel 3, ibid. Se KB 2002: 5: 33–37 och RP 28/2004: 20–23. 
396 Se Rosén 2003: 58. 
397 Se NJA 2000: 292 ”MP3”, var HD tog ställning till det straffrättsliga ansvaret för en person som 
länkar från sin hemsida till skyddade verk och prestationer som lagrats i MP3 – filer på främmande 
servrar. HD ansåg situationen då besökare på hemsidan som klickar på en länk och förflyttas till en 
musikfil och då filen blivit tillgänglig för överföring till besökarens dator skulle bedömas som offent-
ligt framförande. Se om fallet i NIR 2000: 487, Rosén 2000: 805–824 och 2003: 78–81, 88–91 samt 
Bing 2005: 4. 
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talas om rätten att tillgängliggöra för allmänheten framföranden och fonogram.398 Di-

stinktionen mellan överföring till allmänheten och tillgängliggörande för allmänheten 

kan ifrågasättas, emedan tillgängliggörandet för allmänheten omfattas av överföring 

till allmänheten. 

 

Den ensamrätt till spridning till allmänheten som ges upphovsmän i artikel 4 innebär 

en ensamrätt att tillåta eller förbjuda all slags spridning till allmänheten, genom för-

säljning eller på annat sätt, av originalet av deras verk eller av kopior av detta.399 Det-

ta skall förstås som en ensamrätt att förvalta över spridning av verk som är del i ett 

materiellt föremål, en fysisk vara400. Med andra ord gäller spridningsrätten fysiska 

kopior och materiella objekt, medan elektroniska överföringar i digitala nätverk inte 

omfattas av artikeln.  

 

Konsumtionsprincipen tas upp i artikel 4 (2). Spridningsrätten skall anses som kon-

sumerad inom gemenskapen vid första försäljningen av verket eller kopior därav, eller 

då det förekommer någon annan form av överföring av äganderätten till verket.401 

Spridningsrätten är inte konsumerad vad gäller original eller kopior av verket, som 

säljs utanför gemenskapen av rättsinnehavaren eller med hans medgivande. Medlems-

stater som har följt principen om global konsumtion bör följaktligen införa principen 

om regional eller gemenskapsvid konsumtion, fastän artikel 6(2) i WCT ger medlems-

staterna frihet att bestämma om konsumtionen efter den första försäljningen eller 

överföringen av upphovsrätten.402 En tolkning som varit gällande i tidigare upphovs-

rättsdirektiv är att principen om global konsumtion tillåtits.403 De nya reglerna i artikel 

4 (2) om regional konsumtion är i enlighet med rättspraxis från EG-domstolen, som 

starkt talar för regional konsumtion inom andra immaterialrättsområden.404 Konsum-

tion av spridningsrätt äger rum endast när ett exemplar av ett verk med upphovsman-

                                                 
398 Artikel 8 WCT innebär i stort att upphovsmännen skall ha en ensamrätt i fråga om överföring till 
allmänheten av sina verk på trådlös eller trådbunden väg, omfattande även s.k. on–demand–
överföringar, då verk görs tillgängliga för allmänheten på så sätt att allmänheten har tillgång till ifråga-
varande verk från en plats och vid en tidpunkt som man själv väljer, se t.ex. Liedes 1998: 44–45, Ols-
son 1998: 302–303, Harenko 1999: 96 och Rosén 2001: 592.  
399 Artikel 4, Direktiv 2001/29/EG och KB 2002: 5: 38–39 samt RP 28/2004: 23–25. Se Rosén 2001: 
586–587 och Udsen 2005: 16. 
400 Se Rosén 2001: 591. 
401 Artikel 4 (2) ibid. Se även Bing 2005: 4 och Udsen 2005: 16. 
402 Se KB 2002:5: 67,och RP 28/2004: 40–44. Se även Rosén 2001: 587 och 2003: 54. 
403 Se bl.a. artikel 4(c) Direktiv 91/250/EEG om rättsligt skydd för databaser. 
404 Se t.ex. rättsfall C–355/96 ”Silhoutte International Schied v. Hartlauer Handelsgesellschaft” ER 
(EG) 769 (1998). 
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nens tillstånd första gången har sålts eller på annat sätt varaktigt överlåtits inom Euro-

peiska ekonomiska samarbetsområdet. Gemenskapskonsumtion gäller alla slag av 

verk.405 

 

Artikel 5 i direktivet sätter upp begränsningar och undantag som kan tillämpas på de 

rättigheter som föreskrivs i artiklarna 2, 3 och 4.406 Förteckningen över begränsningar 

och undantag är en uttömmande förteckning och även en så kallad sluten sådan, vilket 

betyder att begränsningar som inte ingår i förteckningen inte är tillåtna i medlemssta-

terna. Reglerna behöver inte nödvändigtvis implementeras i medlemsstaternas lagar, 

men i punkt 31 och 32 i inledningen till direktivet konstateras att den nya digitala mil-

jön på den inre marknaden kommer att leda till att reglerna bör vara koherenta och 

rättvisa inom hela EU. De bör med andra ord vara helt harmoniserade.407  

 

Undantaget i artikel 5(1) är det enda undantaget (begränsningen) som bör implemen-

teras i nationell lag. Artikeln undantar tillfälliga former av mångfaldigande från 

mångfaldiganderätten, som föreskrivs i artikel 2, när dessa är flyktiga eller tillfälliga 

och när enda avsikten med dem är att möjliggöra en överföring mellan tredje parter i 

ett nätverk eller möjliggöra ett rättmätigt utnyttjande. Begränsningen här förhindrar 

till exempel tvång för tjänstehandhållare i Internet att erbjuda tjänster, såsom tillfälli-

ga fixeringar (Web caches), som inte har något värde i sig för dem som använder 

tjänsterna och som hindrar rättsinnehavarna att kontrollera tillgång till deras verk via 

digitala teknologiska åtgärder. Konstateras bör i dessa sammanhang, att digitala tek-

nologiska åtgärder redan p.g.a. sin design kan göra tillfälliga kopior av verk. De till-

fälliga kopiorna kan överföras från ett medium, såsom DVD, till DVD- spelarens 

minne för behandling och därefter vidare till en skärm eller en högtalare.408  

 

Artikel 5(2) sätter begränsningar för mångfaldiganderätten som föreskrivs i artikel 2 i 

fem olika situationer, som i sin tur kan kategoriseras i 3 olika typer: 1) när fråga är om 

ett mångfaldigande på papper med någon sorts fotografisk teknik eller motsvarande 
                                                 
405 Se 19 § de nordiska upphovsrättslagarna ochKB 2002: 5: 38–39, RP 28/2004: 23–25, sv. prop. 
2004/05:110: 59–61, Forslag til Lov om aendring av ophavsretsloven L 17, 19, Ot.prp.nr. 46 2004–
2005. 
406 Artikel 5, Direktiv 2001/29/EG, KB 2002: 5: 40–67, RP 28/2004:25–39. Se även Rosén 2001: 593 
och Still 2001: 12. 
407 Punkt (beaktandesats) 31 och 32, inledning till direktivet 2001/29/EG. Se Nordell 2003: 148,  Rosén 
2001: 594  och Still 2001: 12. 
408 Se Fipr 2003: 14–15.  



ACTA WASAENSIA 105 

process, 2) när fråga är om ett mångfaldigande för privat bruk utan någon form av di-

rekt eller indirekt kommersiell avsikt, och 3) när fråga är om ett institutionellt mång-

faldigande utan ekonomisk eller kommersiell nytta.409 

 

I dessa tre situationer förutsätts det att rättsinnehavarna erhåller en rimlig kompensa-

tion för mångfaldigandet av deras verk.410 Istället för uttrycket ”skälig ersättning” an-

vänds nu uttrycket ”rimlig kompensation”, eftersom det ställs en rad krav på beviljan-

det av kompensation, till exempel olika förhållanden kan påverka formen och nivån 

på kompensationen samt vilken regel som skall tillämpas i det specifika fallet.411 Där-

till kan tidigare beviljade kompensationer och omfånget av skadan som mångfaldi-

gandet orsakar beaktas när den rimliga kompensationen beviljas. Det bör särskilt be-

tonas att kompensationer som stör handeln på den inre marknaden varken är rimliga 

eller tillåtna. 

 

I artikel 5(3)i Infosoc-direktivet förekommer en förteckning över undantag och be-

gränsningar av mångfaldiganderätten ävensom rätten till överföring till allmänheten 

som kan tillåtas i medlemsstaterna.412 Förteckningen bör förstås som att medlemssta-

terna tillåts ha mera strikta regler, ifall dessa är i enlighet med de allmänna avsikterna 

med undantagen.413 Artikel 5(3) a) tillåter användning i illustrativt syfte inom under-

visning eller vetenskaplig forskning, förutsatt att källan och upphovsmannens namn 

anges, om inte detta visar sig omöjligt. Enligt artikel 10 stycket 2 i Bernkonventionen 

kan unionsländerna bestämma om rätten att i den omfattning som rättfärdigas av än-

damålet fritt nyttja litterära eller konstnärlig verk för att genom skrifter eller rundradi-

eringer eller ljud- eller bildupptagningar illustrera undervisning, förutsatt att sådant 

nyttjande står i överensstämmelse med god sed. Enligt samma artikel skall källan samt 

upphovsmannens namn anges, om det framgår av källan. I artikel 5(3) a) i direktivet, 

liksom i tre övriga bestämmelser (den senare delen av artikel 5(3) c) samt d) och f) 

ingår kravet att källan och upphovsmannens namn skall anges ”om inte detta visar sig 

                                                 
409 Punkt (beaktandesats) 35–39, inledning till direktivet 2001/29/EG. Se Nordell 2003: 149, Still 2001: 
12 och Rosén 2001: 594–597 samt Udsen 2005: 16. 
410 Artikel 5(2) a), b) och e) direktiv 2001/29/EG, KB 2002:5: 43, 44, 48, RP 28/2004: 28,31 och Rosén 
2001: 595–597. 
411 Punkt (beaktandesats) 35–39 inledningen till direktiv 2001/29/EG. Se Nordell 2003: 149 och Rosén 
2001: 597. 
412 Se sv. prop. 2004/05: 110: 84–88. Se även Rosén 2001: 598–599. 
413 Se Rosén 2003: 70–71. 
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vara omöjligt”, förutom den inledande delen av artikel 5(3) c) i vilken ingår en strikta-

re uttryckt källangivelseplikt, motsvarande den som föreskrivs i artikel 10bis stycke 1 

i Bernkonventionen. Generalklausulen i 11 § upphovsrättslagen uppfyllde direktivets 

krav på angivande av upphovsmannen och källan, men trots det förtydligades be-

stämmelsen i 11 § så att förutom källan även upphovsmannens namn skall nämnas vid 

användning av verk med stöd av inskränkningsbestämmelserna.414 Namn- och källan-

givelsebestämmelsen i 11 § 2 mom. tillämpas på motsvarande sätt även i sådana situa-

tioner där objekt som skyddas med stöd av bestämmelserna om närstående rättighet i 

5 kap. används.415 

 

Artikel 5(3) d) i Infosoc-direktivet tillåter citat för användning i t.ex. kritik och recen-

sioner, förutsatt att de avser ett verk eller annat alster som redan lagligen gjorts till-

gängligt för allmänheten, att källan inbegripet upphovsmannens namn anges, om inte 

detta visar sig vara omöjligt, och att användningen sker i enlighet med god sed samt i 

den utsträckning som krävs med hänsyn till det särskilda ändamålet. Regeln om citat i 

22 § i de nordiska upphovsrättslagarna faller inom artikel 5(3) d).416  I artikel 5(3) d) i 

direktivet har man använt ett striktare uttryck än namn- och källangivelsekravet i BK 

10(3). Direktivets krav kan anses vara högre än vad nordisk rätt har uppställt, för en-

ligt direktivet skall också upphovsmannens namn anges om det inte anses vara omöj-

ligt. I den finska upphovsrättslagen har namn- och källangivelsekravet förtydligats så, 

att inte bara källan utan även upphovsmannens namn anges när ett exemplar av ett 

verk framställs eller ett verk görs tillgängligt för allmänheten med stöd av inskränk-

ningsbestämmelserna i andra kapitlet. Däremot har man inte ändrat lagregeln i de öv-

riga nordiska länderna. Formuleringen av lagregeln varierar dock i de olika nordiska 

länderna.417  Betydelsen av god sed visavi namnangivelsen i digital miljö kan anses ha 

förstärkts i och med att man implementerat direktivets artikel i den finska lagregeln. 

 

Artikel 5(3) c) i Infosoc-direktivet gäller aktuella ekonomiska, politiska eller religiösa 

artiklar;  information om aktuella händelser. Bestämmelsen består av två delar.  

                                                 
414 Se KB 2002: 53, RP 28/2004: 32, 33, 34, 85, 86. 
415 Se RP 28/2004: 34, 87. 
416 Se KB 2002: 5: 50–53, 55–56, 58, RP 28/2004: 32, 35, 36, sv. prop. 2004/05:110: 84–88, Forslag til 
Lov om aendring av ophavsretsloven L 17, 19, Ot.prp.nr.46 2004–2005 och 22 § nordiska upphovs-
rättslagarna. Se även Rosén 2003: 71.   
417 Se kapitel 3.6.3. om angivelse av källan och namnet. 
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1) Undantaget eller inskränkningen gäller mångfaldigande av pressen, överföring till 

allmänheten eller tillgängliggörande av utgivna artiklar om aktuella ekonomiska, poli-

tiska eller religiösa ämnen eller av verk eller andra alster av liknande slag i radio- eller 

televisionssändningar om sådan användning inte är förenad med uttryckliga förbehåll. 

Kravet på angivande av källan och upphovsmannens namn vid användning av verk 

och annat material är ovillkorligt.  Enligt 23 § finska upphovsrättslagen är det fråga 

om tidningar eller tidskrifter. En tidning eller tidskrift som avses i bestämmelsen kan 

utkomma i tryckt eller digital form418, eller i bådadera, detsamma gäller formen för 

källan. Bestämmelsen möjliggör även att en artikel som tagits in i en tidning eller tid-

skrift överförs till allmänheten i en nätversion av tidningen eller tidskriften. Bestäm-

melsen gäller endast text, inte andra material. Bestämmelsen i 11 § 2 mom. URL gäll-

er samtliga inskränkningsbestämmelser i upphovsrättslagens 2 kap. Enligt bestämmel-

sen skall upphovsmannens namn och källan anges i den omfattning och på det sätt 

som god sed kräver. Ett nytt 2 mom. (14.10.2005/821) infördes i 23 § finska URL 

med en bestämmelse att upphovsmannens namn och källan alltid skall anges.  Det i 

den första delen av bestämmelsen i artikel 5(3) c) Infosoc-direktivet förekommande 

kravet på angivande av källan motsvarar bestämmelsen i artikel 10bis stycke 1 i Bern-

konventionen.419 

2) Den andra delen av bestämmelsen i artikel 5(3) c) överensstämmer med den be-

stämmelse som ingår i 2 stycket i artikel 10bis Bernkonventionen. Undantaget eller 

inskränkningen kan även gälla användning av verk eller andra alster i samband med 

nyhetsrapportering, i den utsträckning som är motiverad med hänsyn till informations-

syftet. I sådana fall skall källan, inbegripet upphovsmannens namn anges, om inte det-

ta visar sig omöjligt. Användningen gäller även digitalt utnyttjande. Fråga är om 25 § 

1 mom. 2 p. finska upphovsrättslagen.420 

 

Enligt artikel 5(3) f) i Infosoc-direktivet om politiska tal och föreläsningar möjliggör 

bestämmelsen föreskrivning av undantag eller inskränkningar i fråga om sådan an-

vändning av politiska tal, offentliga föreläsningar och liknande verk eller alster som är 

motiverad med hänsyn till informationssyftet. Förutsättningen är att källan och upp-

                                                 
418 En publikation som endast finns i digital form i ett öppet datanät skall för att omfattas av denna be-
stämmelse vara jämförbar med en nätversion av en tryckt tidning eller tidskrift. En databas ugör inte en 
sådan. Se RP 28/2004: 103. 
419  Se KB 2002:5: 54–55 och RP 28/2004: 34–35, 103.  
420 Se KB 2002:5: 54–55 och RP 28/2004: 34–35.  
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hovsmannen anges, ”förutom då detta visar sig vara omöjligt”. Direktivets bestäm-

melse grundar sig på artikel 2bis stycke 1 och 2 i Bernkonventionen. Fråga är om be-

stämmelsen i 25 c § upphovsrättslagen. 

Undantagen och begränsningarna som ingår i förteckningarna i artikel 5(2) och artikel 

5(3) i Infosoc-direktivet kan även tillämpas i fall då det är motiverat med hänsyn till 

syftet med det tillåtna mångfaldigandet, enligt artikel 5(4).421 Artikel 5(5) innehåller 

en allmän regel om undantagen och begränsningarna. De skall tillämpas endast i så-

dana särskilda fall som inte strider mot det normala utnyttjandet av verket eller annat 

alster ifråga och inte oskäligt inkräktar på rättsinnehavarnas legitima intressen.422 

 

2.7.4. Trender i harmoniseringsprocessen 

 

Det har hävdats att en dominerande trend på det internationella upphovsrättsområdet 

är att upphovsrätten underordnats rent kommersiella, ekonomiska och politiska intres-

sen. De ideella rättigheternas betydelse har inte betonats i någon högre grad.423 Ut-

vecklingen inom informationsteknologin har ökat upphovsrättens ekonomiska bety-

delse, vilket har höjt den politiska uppmärksamheten för området ifråga.424 Det har 

blivit mer en fråga om kapital än om principer. Upphovsrätten knyts numera alltmer 

an till industriell tillväxt och attraktionen av konsumenter till teknologiska innovatio-

ner. Till exempel enligt artikel 7 i TRIPS-avtalet skall upphovsrätten bl.a. befrämja 

utvecklingen och spridningen av teknologiska innovationer, vara till fördel i samarbe-

tet mellan producenter och användare och öka den sociala och ekonomiska välfärden. 

I EU framfördes i uppföljningen till Grönboken om upphovsrätt och närstående rättig-

heter i informationssamhället (1996), att harmoniseringen av upphovsrättigheterna i 

informationssamhället kommer att leda till ett samhälle där skapandet av verk och 

tjänster underlättas, vilket i slutändan också kommer att gynna konsumenterna.425 

Målsättningen var att den inre marknaden skulle erbjuda adekvata och säkra möjlighe-

ter för investeringar och rättsordningen skulle inte äventyras av varierande och inkon-

sekventa nationella olikheter i upphovsrättslagarna. 

                                                 
421 Se KB 2002:5: 61 och RP 28/2004: 39. 
422 Se KB 2002: 5: 61–62 och RP 28/2004: 39. Infosoc – direktivet och särskilt artikel 7 granskas vida-
re i detta arbete i kapitel 4 om DRM. 
423 Se bl.a. Karnell 1997: 375–377. 
424 Se t.ex. Liedes 1992: 669–670. 
425 Uppföljning till Grönbok om upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället, COM 
(1996) 568.  
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Upphovsrätten skall alltså formas för att bidra till en viss sorts utveckling i samhället 

och vara mer av ett medel i utvecklingen och konkurrensen på den internationella 

marknaden. Upphovsmännen som traditionellt sett uppfattats som skapare, ses nu en-

ligt Karnell426 allt oftare som producenter och tillhandahållare av innehåll, tillgång 

och tjänster. Inom EU verkar motsättningen mellan den kontinentala droit d´auteur, 

som betonar upphovsmännens intressen och immateriella värden, och den anglo-

amerikanska copyright, där ekonomiska och teknologiska aspekter är mer explicita, ha 

lett till ett övertag för den senare uppfattningen.427 Lösningar på upphovsrättsliga pro-

blem söks i USA, där upphovsrättslig rättspraxis kan dra till sig stor uppmärksam-

het.428 Den syn som förfäktas av bl.a. Gilmore kan fungera som kännetecken för ena 

sidan av debatten i USA:  

”Relying on copy-protection now would send us in exactly the wrong direction! Copy 

protection pretends that the law and some fancy footwork with industrial cartels can 

maintain our current economic structures, in the face of a hurricane of positive tech-

nological change that is picking them up and sending them whirling like so many au-

tumn leaves”429  

 

Det har dock också förekommit en tendens på den internationella upphovsrättsscenen 

och inom EU att stärka rättsinnehavarnas ställning, till exempel genom att man har 

ökat skyddstiden för de ekonomiska rättigheterna till 70 år efter upphovsmannens 

död430, och genom att man begränsat de undantag och begränsningar av upphovsrätt, 

som medlemsstaterna tillåts ha i sina upphovsrättslagar.431 Därtill kommer det skydd 

som olika teknologiska lösningar, i form av digital rättighetsadministration, med-

fört.432   

 

Behandlingen av upphovsrätt som en ekonomisk vara i handels- och konkurrenspoli-

tiken kan få de konsekvenser att individuella aspekter av rättigheterna betonas 

                                                 
426 Se Karnell 1997: 376–377. 
427 Se bl.a. Koktvedgaard 1992: 522–523. Det kan vara av intresse att här notera att, enligt Lessig 
2004b: 130–132, kopierade inte USA bara den engelska upphovsrättslagen, utan förbättrade den och 
gjorde den mer förståelig. 
428 Se t.ex. Liedes 1992: 670. 
429 Se Gilmore  2001: 5. 
430 Artikel 1, direktiv 93/98/EEG. 
431 Artikel 10(1), direktiv 92/100/EEG. 
432 Se direktiv 2001/29/EG och i detta arbete avsnitt om DRM i kapitel 4. 
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mera.433 Detta påverkar i sin tur de kollektiva lösningar som varit rådande i många år. 

Tillsammans med den teknologiska utvecklingen påverkar detta bland annat skyddade 

verk som används av ett stort antal mänskor. Verken kan lätt identifieras och ersätt-

ningen för utnyttjande av dem kan kanaliseras direkt till rättsinnehavarna.434 

 

Hitintills har ambitionen att implementera upphovsrättsdirektiven varierat bland EU:s 

medlemsstater, oberoende av om direktiven då föreskrivit medlemsstaterna möjlighe-

ter till egna nationella bestämmelser eller varit så kallade minimidirektiv, som tillåtit 

medlemsstaterna att bibehålla en högre skyddsnivå.435 Uthyrnings- och utlåningsdi-

rektivet är ett exempel på ett direktiv som lett till mera förändringar av de nordiska 

lagarna än vad som krävdes. Databasdirektivet är ett exempel på en minimalistisk im-

plementering. Den komplexa karaktär som Infosoc-direktivet har och dess växelver-

kan med andra separata regler har lett till problem med förslagen till implemente-

ring.436 

 

När man ser på optionerna för en framtida harmonisering av upphovsrättslagarna i 

EU, kan ett förslag av t.ex. Reinbothe, ses som realistiskt: det lönar sig inte direkt med 

en fortsatt harmonisering, eftersom en fortsättning av harmoniseringsprocessen skulle 

bli än mer ineffektiv.437 Istället för en fortsatt harmonisering, kunde motsvarande re-

sultat uppnås genom tillämpning av vissa grundläggande principer på den inre mark-

naden, såsom principen om ursprungsland och principen om ömsesidigt godkännande 

av nationella upphovsrättsregler bland medlemsstaterna, samt de allmänna rättsprinci-

perna, god sed och lojalitetsprincipen. Därtill kan EU:s konkurrensregler och -

rättspraxis vid behov utnyttjas för att förhindra och kontrollera missbruk. 

                                                 
433 Se t.ex. Liedes 1992: 673, Renman–Claesson 2003: 121 och Eklöf 2004: 30. 
434 Se vidare nedan i kapitel 4 om DRM. 
435 Se Rosén 2003: 76–77. 
436 Se bl.a. direktiv 2001/29/EG. I Danmark Lov nr 1051 af 17 december 2002, Direktiv 2001/29/EF af 
22 maj om harmonisering af visse aspekter af opphavret og beslaegtede rettigheder i informationssam-
fundet. Den finska lagen 821/2005 trädde i kraft 1 januari 2006, den svenska lagen 2005/360 trädde i 
kraft 1 juli 2005 och den norska lagen 2005–06–17–97 trädde i kraft 1 juli 2005. 
437 Se Reinbothe 2003: 416–417. 
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3. IDEELLA RÄTTIGHETER OCH RÄTTSPRINCIPER 

 

3.1. Rättsprincipernas aktualitet  

 

Det sägs att rättsprincipernas betydelse inom rättssystemen i Europa har ökat sedan 

början av 1990-talet.438 Man har även ansett att rättsprinciperna är en av gemenskaps-

rättens viktigaste rättskällor. Enligt Tolonen439 har även uppfattningen om rättsprinci-

perna som en särskild rättskälla fått understöd. Mähönen440 är av den åsikten att den 

normativa rättskälleläran inte i tillräckligt hög grad förmår beakta rättsprincipernas 

roll i den rådande rätten. Rättsprinciperna kan förklaras såsom rättskällor i och med 

att rättsprinciperna är starkt karaktäriserade av systematisering. En av rättsvetenska-

pens målsättningar är att forma en systematisk helhet av rättsprinciperna.441 Rättsve-

tenskapen bör också behandla moraliska värden, målsättningar och problem som upp-

står då moraliska värden visar samstämmighet och kohererar problem som uppstår då 

moraliska värden förändras på grund av samhälleliga eller andra omgivande omstän-

digheter. Den primära avsikten med rättsprinciper kan anses vara att förverkliga vikti-

ga rättsliga värden i den rådande rättsordningen och därmed berättiga och upprätthålla 

denna.442 Enligt Siltala har rättsprinciperna gradvis filtrerats in i det finländska rätts-

systemet och samhället tack vare det institutionella stöd och samhälleliga godkännan-

de som de har.443  

 

Den ökade betydelsen har ansetts bero framför allt på att i gemenskapen, som reglerar 

närmast ekonomiska och samhälleliga fenomen, har man endast delvis kunnat beakta 

saker som hör till rätt och rättvisa. Enligt bl.a. Kaisto var det egentligen Dworkin som 

i slutet av 1960-talet inledde diskussionen om rättsprincipernas betydelse när han kri-

tiserade vissa tendenser inom den rättspositivistiska riktningen. Dworkin argumente-

rade för att rättigheter bör tas på allvar. När jurister i svåra rättsfall behandlar rättighe-

ter och skyldigheter, använder de sig av rättsprinciper och andra standarder, som inte 

fungerar som rättsregler. Eftersom rättspositivismen i hög grad baserar sig på de före-

                                                 
438 I Finland diskuterades även på 1990–talet aktivt om lojalitetsskyldigheten, varför man kan utgå ifrån 
att dess betydelse ökat, se Halila & Hemmo 1996: 11 och Tolonen 2000: 156–157.  
439 Se Tolonen 2000: 156–157. 
440Se Mähönen 2004: 51. 
441 I denna forskning behandlas av forskningsekonomiska skäl enbart vissa närstående principer. 
442 Se t.ex. Tolonen 2000: 159, 2003: 178 och Nuotio 2004: 1270.  
443 Se Siltala 2003: 225.  
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kommande rättsreglerna kan man inte i tillräcklig omfattning beakta standarder som 

inte explicit tillhör de förekommande rättsreglerna.444  

 

Orsaken till den tilltagande vikten kan bland annat sökas i ökande reglering: EG-

rättens primära position, nya rättspolitiska målsättningar och nya rättsliga institut. 

Även objekten för lagstiftningen, det vill säga de faktiska situationer på vilka normer-

na skall tillämpas, har genomgått förändringar på grund av ökande globalisering och 

teknologiska och rättsliga innovationer. När samhället och de normer som utgör dess 

grund befinner sig i en situation av förändring, kan betydelsen av rättsprinciper kom-

ma att betonas i många aspekter. En av de viktigaste funktioner som rättsprinciperna 

har är att genom dem kommer grundläggande rättsliga idéer till uttryck och olika 

rättsområden systematiseras. I många situationer och fall kan rättsprinciperna vara 

öppna för varierande tolkningar, men de har en icke-negligerbar påverkan på det mo-

raliska och rättsliga medvetandet i samhället och på domstolarnas motiveringar. Vill 

man understryka den inverkan rättsprinciperna har, kan man rentav hävda att rätts-

principer kan verka styrande på allmänhetens beteende och domstolarnas beslut. Den 

styrande funktion som rättsprinciperna kan basera sig på är a) att de fungerar som ett 

mått i det rättsliga övervägandet, b) att de har en normativ betydelse, och c) att de 

ökar förutsägbarheten i det rättsliga beslutsfattandet.445  

 

Å andra sidan skall man inte överbetona skillnaden mellan rättsregler och rättsprinci-

per. Man kan se det som en definitionsmässig fråga på vilka sätt rättsregler skiljer sig 

från rättsprinciper, dvs. att skillnaderna i grunden skulle basera sig på vad man egent-

ligen avser med begreppen ”rättsregel” och ”rättsprincip”. Aarnio menar att man ur en 

lingvistisk synvinkel kan särskilja fyra nivåer vad gäller förhållandet rättsregler och 

rättsprinciper: 1) rättsregler, 2) rättsregler som påminner om rättsprinciper, 3) rätts-

principer som påminner om rättsregler och 4) rättsprinciper.446  

 

Enligt Aarnio är en viktig skillnad mellan rättsregler och rättsprinciper att rättsregler-

na är mål för tillämpningen av det skrivna lagsystemet. Exempelvis i Finland bör man 

i lagen stifta varje rättsligt prövningsärende. De egentliga rättsprinciperna å sin sida 

                                                 
444 Se Kaisto 2005: 72. och Tolonen 2000: 156–157, Saarnilehto et al. 2001: 129–130 samt Siltala 
2001: 60.  
445 Se Tolonen 2000: 156–157. 
446 Se Aarnio 1997b: 179 och även Makkonen 1981a: 184. 
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uttrycker grunder, enligt vilka man kan bland olika regelalternativ välja det ”rätta”.447 

Principerna ger således kriterier för tillämpning av rättsregler, de är maximer då saken 

gäller hurudan godkänd tolkning av normformulering som förekommer i samhället. 

Taxell betonar å sin sida, att man bör ha klart för sig att det förekommer rättsprinciper 

med mycket olika innehåll, räckvidd och styrka.448 Enligt Kavonius kan rättsprinciper 

skildra stora linjer i lagstiftningen och ge information från ett bredare område än 

många enskilda rättsregler.449 

 

En distinktion görs vanligen mellan sådana rättsprinciper som är specifika för ett sär-

skilt rättsområde, såsom till exempel kontraktsfrihet, och sådana rättsprinciper som 

berör hela rättssystemet, såsom principen om jämlikhet. Uppfattningen om rättsprin-

ciper kan alltså vara tudelad; förutom att rättsprinciper uppfattas som normativa led-

trådar i rättskulturen, kan de ses som mer eller mindre vanliga normer som domstolar-

na tillämpar i rättspraxis.450   

 

Rättsnormerna kan indelas i rättsregler och rättsprinciper och benämnas med ett 

gemensamt begrepp för normer. Både reglerna och principerna påbjuder, förbjuder 

eller tillåter något, men det finns en artskillnad mellan regler och principer, vilken 

kommer till synes genom att principerna har en mer-eller-mindre-karaktär och ut-

märks med att de påbjuder, förbjuder eller tillåter något i största möjliga mån. En re-

gel realiseras helt eller inte alls och har en antingen-eller-karaktär.451  

 

Rättsprinciperna är en rättskälla med en klar anknytning till moralnormer. Denna an-

knytning gör det möjligt att finna rättsliga grunder för vissa grundläggande moraliska 

värden. Rättsprinciper skall dock inte likställas med moraliska principer, fastän de har 

liknande karaktäristika och är värderelaterade. Då rätten distingerat sig till ett eget 

specifikt system, är det enligt en positivistisk syn på rätten omöjligt att rätten baserar 

                                                 
447 Se Aarnio 1989b: 121. Jämför här med en åsikt framförd i Karlgren 1960: 23–24, att i tysk rättsteori 
och –praxis, som för övrigt haft stort inflytande på nordisk rättsteori, har det gjorts en distinktion mel-
lan rättsprinciper som omfattar sedvanerätt i traditionell mening och rättsprinciper som enbart är av 
objektiv natur. Rättsprinciper i traditionell mening karaktäriseras av en opinio necessitatis och har alltid 
företräde framom dispositiv rätt. Beroende på den typ av kontrakt eller avtal det är frågan om och par-
ternas intentioner, kan rättsprinciper av objektiv natur i vissa situationer uppfattas ha företräde framom 
dispositiv rätt och i andra situationer som bereda väg för dispositiv rätt. 
448 Se Taxell 1976: 186. 
449 Se Kavonius 2003: 25. 
450 Se Tuori 2004: 1219, Tähti 1999: 3 och Makkonen 1981a: 79. 
451 Se Norrgård 2002: 36–37, Alexy 1986: 72–76 och Kavonius 2001: 58. 
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sig på något utöver sig själv, dvs. rätten har sina egna principer och formar sig utgå-

ende från dessa. Skillnaden mellan lag- och moralnormer kan även uttryckas enligt 

distinktionen mellan vad lagen är (lagnormer) och vad lagen bör vara (moralnor-

mer).452 Principen om legalism förutsätter sedan i sin tur att samhället styrs av vad 

som enligt den rådande lagen är rätt eller fel.453 Vissa rättsprinciper kan ha en mora-

lisk karaktär, men de kan särskiljas från de moraliska principerna emedan de bör in-

neha så kallat institutionellt stöd, det vill säga ha sin grund i det förekommande rättsy-

stemet. Utan någon sådan grund är det inte fråga om rättsprinciper, utan om moraliska 

principer. Det institutionella stödet för rättsprinciperna kan baseras på 1) en uttrycklig 

lagregel, 2) rättspraxis, 3) lagförarbeten eller 4) rättsteori och -vetenskap. Såsom Täh-

ti454 också påpekar kan vissa rättsprinciper uppfattas som målsättningar till vilka man 

strävar med den rättsliga regleringen. Enligt Pöyhönen455 kan många gånger flera oli-

ka rättsprinciper tillämpas på samma fall då rekvisitet för en viss rättsprincip ofta är så 

vid och allmän att den omfattar olika situationer. 

 

Då den takt med vilken förändringar sker idag har ökat, har lagstiftaren gett mer disk-

retionär makt åt domarna i form av generella klausuler. Det blir sedan domarnas upp-

gift att anpassa de specifika karaktäristika för ett visst rättsfall till en rättsprincip som 

kan tolkas brett.456 

 

När samhället och rättsnormerna utsätts för förändringar, kan rättsprincipernas ange-

lägenhet eskalera.457 Enligt Laitinen458 förekommer det dock i allmänhet en uppfatt-

ning att lagstiftningen tenderar att s.a.s. ligga efter moralen i samhället eller att ut-

vecklingen i samhället s.a.s. kört förbi lagstiftningen. Här kompletterar Taxells459 

åsikter det ovansagda väl, nämligen att då ny lag stiftas eller då ändringar görs i 

gammal lag följs i allmänhet riktlinjerna i det praktiska livet varmed en i praxis ut-

vecklad rättslig princip övergår i en lagnorm. Då lagstiftaren godtar detta medges 

                                                 
452 Se Tolonen 2003: 53–55. Enligt Max Weber förutsatte systematiseringen av rätten dess autonomitet, 
dvs. oberoende av andra samhälleliga normsystem, såsom moral och etik och politiska hänsynstagan-
den, se Weber 1980 (1922): 181–182. Se även om I. Kant i Hruschka 2004: 60:  ”from the mere con-
cept of law as such we could not derive the necessary moral faculty (authorization)”.  
453 Se mer i Tolonen 2000: 156, Nuotio 2004: 1282 och Laitinen 2002: 142.   
454 Se Tähti 1999: 2.  
455 Se Pöyhönen 1999: 793–794. 
456 Se Tolonen 2000: 156–157. 
457 Se Tolonen 2000: 156 och Siltala 2003: 277–284. 
458 Se t.ex. Laitinen 2002: 135. 
459 Se Taxell 1976: 190. 
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principerna en större fasthet och räckvidd än tidigare utanför lagstiftningsområdet. 

Rättsprinciperna utvecklas och förändras som en följd av lagstiftning och rättspraxis 

och de påverkas av bedömningar och värderingar inom samhällslivet. En symbios 

uppstår. 

  

Rättsprinciperna kan uppfattas som att ha en kategoriserande funktion i och med att 

genom dem så formuleras rättsliga tankar och systematiseras olika rättsområden. Fast-

än rättsprinciperna kan vara öppna för varierande tolkning, är de av stor betydelse för 

allmänhetens rättsliga medvetande och för motiveringarna i domstolarnas rättsskip-

ning. Rättsprinciperna kan till och med hävdas, i viss mån, styra domstolarnas rätts-

skipning och allmänhetens beteende. För enligt Taxell460 är en allmän rättsprincip 

vägledande för domstolarna då de fullgör sin rättsutvecklande funktion och ju oftare 

en rättsprincip påverkar konkreta rättsliga avgöranden desto starkare kan den bli. Med 

allmänna rättsprinciper kan man fylla uppdagade luckor eller tolka gällande lagstift-

ning. Fastän man i rättspraxis inte uttryckligen hänvisar till en viss rättsprincip, kan 

den argumentation som rättsprincipen ifråga baserar sig på, påverka motiveringarna 

för beslutet enligt Tähti461. Enligt Laitinen462 gör denna situation till trots det ingalun-

da omöjligt att det förekommer inbördes avvikande och motstridiga moral- och rätts-

principer, till och med inom samma rättsområde, t.ex. inom pensionslagstiftningen 

förekommer förtjänstprincipen kontra principen om jämn fördelning. 

 

 

3.2. Lojalitetsprincipen 

 

3.2.1. Allmänt i EG 

 

Lojalitetsprincipen har visat sig vara mycket väsentlig när det är fråga om de skyldig-

heter som är förenade med ett medlemskap i EG. Lojalitetsprincipen,  som hör till 

EG-grundfördragets viktigaste principer, förekommer i 10 artikeln (tidigare 5 arti-

keln)463. Målgruppen för principen, som också kallas solidaritetsprincipen, är enbart 

                                                 
460 Se Taxell 1976: 190. 
461 Se vidare Tähti 1999: 4.  
462 Se Laitinen 2002: 134. 
463 Enligt Romavtalet 10 artikeln: Medlemsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder, både allmänna 
och särskilda, för att säkerställa att de skyldigheter fullgörs som följer av detta fördrag eller av åtgärder 
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medlemsstater. Enligt principen har medlemsländerna en positiv skyldighet att uppfyl-

la kraven i fördraget och de normer som har stadgats på basen av det. Medlemsstater-

na har också en positiv skyldighet att befrämja förverkligandet av gemenskapens mål-

sättningar och en negativ skyldighet att avhålla sig från sådana åtgärder som kan ris-

kera förverkligandet av målsättningarna i fördraget. Grunden för principen kan anses 

vara pacta sunt servanda principen i internationell rätt och skyddet för god tro, enligt 

vilka länderna skall följa internationellrättsliga avtal som de ingått. EG-domstolen har 

på basen av 10 artikeln ställt långtgående detaljrika krav på medlemsländerna. Lojali-

tetsprincipen enligt 10 artikeln har fungerat som ett förenande element i kedjan av 

rättslig tolkning och slutledning på basen av vilka från gemenskapens målsättningar 

härleds detaljerade regler för bestämda branscher. Skyldigheten enligt artikel 10 om-

fattar alla nationella organ i en medlemsstat. Detta innebär att såväl lagstiftande, verk-

ställande och dömande organ, som statliga företag, regionala och lokala myndigheter 

samt enskilda organ till vilka staten överfört myndighetsutövning, är skyldiga att 

handla i enlighet med vad som föreskrivs i artikel 10.464 

 

Voutilainen465 å sin sida hänvisar till EG-grundfördragets förpliktelser gällande lojali-

tetsprincipen vid elektronisk administration. Bl.a. bör lojalitetsprincipen beaktas då 

man granskar eEurope-verksamhetsplanernas rättsliga verkan. Det konstateras att Fin-

land har haft och har en positiv skyldighet att befrämja förverkligandet av målsätt-

ningarna inom eEurope2002-verksamhetsplanerna i den offentliga sektorn. 

 

Likaledes är Finland enligt lojalitetsprincipen skyldig att i sin egen lagstiftning sätta i 

kraft t.ex de regler som Infosoc-direktivet förutsätter. EG-rättens lojalitetsprincip ba-

serar sig på stadgad rätt, det vill säga EG-grundfördragets 10 artikel. Denna princip är 

en av grundprinciperna i EG-rätten och förpliktar medlemsländer och deras respektive 

myndigheter. Lojalitetsprincipen som har sin grund i Rom-fördragets 10 artikel mot-

svarar inte helt till sitt innehåll den lojalitetsprincip som i Finlands egen lagstiftning 

förekommer inom flera olika rättsområden. 

 

                                                                                                                                            
som vidtagits av Gemensamma institutioner. Medlemsstaterna skall underlätta att gemenskapens upp-
gifter fullgörs. De skall avstå från varje åtgärd som skulle äventyra att fördragets mål uppnås. 
464 Se Joutsamo et al 2000: 33–35, Allgårdh & Norberg 1995: 99–100, Vapaavuori 2003: 87–88, Rot-
her 2003: 83–84 och Ojanen 2006: 53. 
465 Se Voutilainen 2006: 200–201. 
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Kravet på god tro i enlighet med 1: 201 artikeln enligt Europeiska avtalsrättsliga prin-

ciper (Principles of European Contract Law 2000), kan sägas ligga närmare lojalitets-

principen i denna forskning, än EG-grundförfördragets 10 artikel.466  

 

3.2.2. Terminologin och dess användning 

 

Terminologin visavi definitionen på lojalitetsprincipen varierar i rättslitteraturen.467 

Allmänt har man i rättslitteraturen använt lojalitetsprinciptermen.468 Taxell använder 

även benämningen lojalitetsregeln469. Mähönen talar för att man torde använda be-

greppet lojalitet framom lojalitetsprinciptermen. Enligt Mähönen skulle den bästa 

termen vara ”kravet på god tro” (good faith) som används artikel 1: 201 Europeiska 

avtalsrättsliga principer (Principles of European Contract Law 2000). Mähönen anser 

att kravet på god tro innebär samma som lojalitetsplikt. Termen lojalitetsprincipen är 

dock i den mån stadgad i den finländska rätten att det skulle vara svårt att ersätta den 

med god tro.470 Enligt Annola kan till lojalitet räknas t.ex. skälighetsprincipen, skydd 

om den svagare parten, godtrosskyddet, informationsskyldigheten och även som en 

egen princip uttryckligen lojalitetsprincipen.471 Enligt Teleranta472 förutsätter kraven 

på ära eller tro och förtroende en rättsetisk princip. Teleranta likställer dessa krav med 

ett lojalitetskrav. I denna forskning används benämningarna lojalitet och lojalitets-

skyldighet (-krav) då hänvisad källa uttryckligen använder begreppen, eftersom 

nämnda termer inte ofta förknippats med skillnader i begreppens betydelse. Man har i 

allmänhet menat samma sak med dessa termer. Det har förekommit olika betoningar 

vad gäller lojalitetsprincipens innehåll, men detta har inte påverkat val av terminolo-

gin. Numera används termen lojalitetsprincipen mest allmänt. Den används särskilt då 

man avser lojalitetsprincipen som en allmän civilrättslig eller avtalsrättslig princip. 

Termen lojalitetsplikt har främst använts då man velat fästa uppmärksamheten vid nå-

gon parts plikter. I denna forskning används begreppet lojalitetsprincipen. 

                                                 
466 Se Mähönen 2001: 122 och Tieva 2006: 247. Se även t.ex. Schovsbo 2001: 39–40 om kraven på 
”good faith and fair dealing” i internationell kontraktsreglering, exempelvis artikel 1.7. i Unidroit 
Principle (UPIIC) och artikel 2.15 i Principles of European Contract Law (PECL), som bl.a. uppkom-
mit som en följd av oförutsebarheten angående rättsliga standarder och allmänna principer i internatio-
nella kontraktssituationer. Se även Pöyhönen 2000: 117. 
467 Se Mähönen 1998: 232 och 2001: 114 och Tieva 2006: 246–249. 
468 Se Ämmälä 1994: 3, Rudanko 1989: 35–37, Häyhä 1996:313–327. 
469 Se Taxell 1987: 60. 
470 Se Mähönen 2001: 114 och 122. 
471 Se Annola 2003: 74. 
472 Se Teleranta 1990: 344. 
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I Högsta domstolens praxis HD 1993: 130 ”Entreprenad” förekom ett avgörande där 

man explicit nämnt lojalitetsprincipen. I motiveringarna nämndes: ”Fastän punkten i 

avtalsvillkoren gäller, vad rubriken beträffar, ansvar enligt prestationstid, bör man en-

ligt lojalitetsprincipen också beakta anmärkningsskyldigheten även då avtalet förbe-

reds.” Fråga i fallet är om att avtalsvillkoren om anmärkningsskyldigheten på grund 

av lojalitetsprincipen har utsträckt sig att gälla redan i avtalets förberedningsskede el-

ler avtalsförhandlingarna.473 Entreprenören kunde inte enbart driva sin egen sak och 

försäkra sig om ingående av avtal utan att anmärka om att ändringarna innebar, att 

bygget som fullbordat inte skulle uppfylla de i planeringen uppställda kraven, dvs. 

inverkan av användningen av billigt fendermaterial. När entreprenören utan att påpeka 

detta för byggherrn hade ingått ett entreprenadavtal med villkor om totalansvar för 

bygget svarade entreprenören gentemot byggherrn för den skada som förorsakades av 

underlåtenheten. I detta fall skulle avtalsparten ha beaktat även motpartens förmån 

och följt avtalsvillkoren redan vid förhandlingsskedet.474 I allmänhet innebär inte in-

ledande av avtalsförhandlingar skyldigheter gentemot motparten, men däremot om 

man förorsakar kostnader genom oaktsamhet.  

 

Även i fallet Åbo hovrätt 20.4.1990, S 89/60 ”Lainasopimussuhde” nämndes lojali-

tetsprincipen.475 Principen nämns också i motiveringarna till Rovaniemi hovrätt 

21.5.1992. Fallet gällde då planeringsavtal som gällde VVS-arbeten.476 I HD 2004: 

103 nämns som ett lösningskriterium ”lojalitetsplikten som skall följas i arbetsavtal”, 

vilket gällde arbetsgivaren. 

 

Avgörandet HD 1984 II 181 ”Teollisuushalli”  har man i rättslitteraturen använt som 

exempel på lojalitetsprincipen, fastän den inte uttryckligen nämnts, men i parternas 

ställningstaganden fördes hänvisningar till tankesätt om lojalitetsprincipen. Fråga var 

om förtroende parterna emellan och lojalitetsskyldigheten ålades en yrkesmässig ent-

                                                 
473 Se Annola 2003: 85. Enligt Annola är tillämpningsområdet för lojalitetsprincipen både i avtalets 
inledningsskede och prestationsskede. 
474 Se Annola 2003: 73 och 85, där det sägs, att parterna bör i skälig mån ta hänsyn till motpartens för-
måner (fördelar). Part kan hamna att nöja sig med sådana förändringar eller utfyllande i avtalsvillkor, 
som avtalet åtmintone inte uttryckligen förpliktar. 
475 Se Ämmälä 1994: 17, Halila & Hemmo 1996: 12, Häyhä 1996: 313, Kohonen 1997: 125, 130–131 
och Nystén–Haarala 1998: 126. 
476 Se närmare Ämmälä 2001: 17–18. 
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reprenör.477 I rättslitteraturen har också nämnts andra avgöranden från HD och hovrät-

terna i vars motiveringar uttrycks lojalitetsprincipen.478 I högsta domstolens årsböcker 

har ett flertal avgöranden publicerats, där tingsrätten, hovrätten eller minoriteten i 

högsta domstolen har i sina motiveringar stött sig på lojalitetsprincipen.479  

 

I skiljedomar har man ofta i motiveringar till avgörandena använt sig av lojalitetsprin-

cipen. I skiljedomen utfärdad i Helsingfors 26.5.1975 ”Oy Navire Ab och Rauma-

Repola Oy” var fråga om att parterna var förpliktade att vara lojala gentemot var-

andra. Parterna skulle beakta varandras intressen. I skiljedomen utfärdad i Helsingfors 

18.6.1976 ”Donasco Ltd och Oy Wärtsilä Ab” gällde frågan att parterna var förplik-

tade att med ifrågavarande avtal vara lojala gentemot varandra, samt informera var-

andra. I skiljedomen utfärdad i Åbo 27.1.1978 ”Orion-koncernen Ab och Rakennus 

Oy” var fråga om lojalitetsskyldighet och omsorgsplikt gentemot den andre parten att 

med avseende å avtalets natur ansågs parterna ha lojalitetsskyldighet gentemot var-

andra och därmed bestämd omsorgsplikt om den andre partens intressen. I skiljedo-

men utfärdad i Helsingfors 28.5.1978 ”Säkkiväline Oy och Metallityöpaja Leppänen 

Ky” gällde frågan att parterna med anledning av samarbetsavtal var förpliktade att 

vara lojala gentemot varandra och i detta syfte bl.a. förhandla med varandra om om-

ständigheter gällande tillämpningen av avtalet. Fråga var om omsorgsplikt om den 

andre partens förmåner, så att ingendera parten hade rätt att sätta egna intressen vill-

korslöst framom den andre partens intressen.480 

 

Lojalitetsprincipen har ett institutionellt stöd i vårt rättssystem.481  Existensen av loja-

litetsprincipen grundar sig närmast på enhälligt accepterande i vår rättsvetenskapliga 

                                                 
477 Se Ämmälä 1994: 17, Halila & Hemmo 1996: 12, Häyhä 1996: 313, Kohonen 1997: 125, 130–131 
och Nystén–Haarala 1998: 126. 
478 I rättslitteraturen har nämnts att lojalitetsprincipen förekommer i avgöranden, som gäller avtalsrät-
ten: HD 1986 II 110, HD 1995: 10, HD 1995: 32, HD 1996: 81 och HD 1996: 104. Se Mähönen 2001: 
118. Om motsvarande hovrättsavgöranden se närmare Muukkonen 1993: 1035–1036, Mähönen 2001: 
121 och Ämmälä 1994: 17–22. 
479 Se t.ex. HD 1995: 32 (fråga var om hänförligt ansvar i avtalsförhållande), HD 1997: 110 (frågan 
gällde ersättningsansvar), HD 2004: 133 (fråga var om arbetsgivarens förfarande, som stred mot ar-
betsavtalslagen) och HD 2005: 117, som gällde hyresavtal. Se närmare om avgörandet HD 1997: 110 
t.ex. Mähönen 2001: 120. 
480 Se Muukkonen 1993: 1036–1038 och Kohonen 1997: 135–138, där man detaljerat har redogjort för 
skiljedomstolens skiljedomar ur lojalitetsprincipens synvinkel. I ett flertal fall är fråga om avtalspraxis: 
parterna har i avtalet infört en uttrycklig lojalitetsklausul. Se Muukkonen 1993: 1035. 
481 Se Aarnio 1989b: 115, Muukkonen 1993: 1039–1040 och Tieva 2006: 251. 
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litteratur och dess framträdande i förarbeten till vissa lagar482 samt inom avtals- och 

rättspraxis.  

 

3.2.3. Allmän och snäv bemärkelse 

 

I Finland är lojalitetsprincipen helt och hållet ett resultat av rättsvetenskapen och 

rättspraxis.483 Lojalitetsprincipens innehåll är vitt omfattande, och i rättsvetenskapen 

har lojalitetsprincipen uppfattats som en av de allmänna privaträttsliga rättsprinciper 

som kan tillämpas när rättsliga beslut görs. Lojalitetsprincipen kan förstås initialt på 

två olika sätt. Enligt det ena synsättet som representeras av Taxell och Ämmälä är lo-

jalitetsprincipen en allmän beteckning för alla de skyldigheter som parter har gent-

emot varandra.484 Enligt denna uppfattning framträder lojalitetsprincipen bl.a. i 33 § 

lagen om rättshandlingar, enligt vilken rättshandling, som annars anses giltig, inte må 

göras gällande, där omständigheterna vid dess tillkomst är sådana, att det skulle strida 

mot tro och heder att med vetskap om dem åberopa rättshandlingen. Lojalitetsprinci-

pen kan enligt detta synsätt omfattas även av bl.a. informationsskyldighet, medver-

kansskyldighet, reklamationsskyldighet och trohetsskyldighet. Man kan m.a.o. indela 

lojalitetsprincipen i särskyldigheter.485  

 

Enligt det andra synsättet, som representeras främst av Muukkonen486 särskiljs lojali-

tetsprincipen från andra skyldigheter t.ex. informationsskyldigheten och medverkans-

skyldigheten. Enligt detta snävare tolkningssätt separerar Muukkonen den allmänna 

lojalitetsprincipen, som är i kraft såsom en allmän princip, från sådana specifika ut-

tryckliga normbaserade lojalitetsskyldigheter, som berör bl.a. advokater och bostads-

förmedlare. Muukkonen487 hänvisar till att i vissa föreskrifter eller motsvarande be-

stämmelser, som grundar sig på lagstiftning förekommer ordet ”lojal” eller motsva-

rande. Lojalitetspliktens existens grundar sig således inte på ett enda uttryckligt lag-

                                                 
482 I förarbetena till vissa andra lagar har hänvisats till lojalitetsskyldigheten såsom en allmän princip. 
Se närmare KM 1969: A 25: 35, 45 och 47, som gäller arbetsavtalslagen, KM 1971: A 31: 83 som gäll-
er agentavtal, HE 71/1974: 11, där man stödde sig på den civilrättsliga principen, enligt vilken bägge 
parter bör i sin verksamhet iaktta den andra partens intressen, RP 201/1991: 17, som gällde lagen om 
handelsrepresentanter och promemoria i Finansministeriets arbetsgrupp 36/1997, som gällde beskatt-
ningsförfarande. 
483 Se t.ex. Tolonen 2003: 188. 
484 Se Taxell 1977: 148–155 och Ämmälä 1994: 3–4. 
485 Se Mähönen 2001: 114–115. 
486 Se Muukkonen 1993: 1032. 
487 Se Muukkonen 1993: 1032. 
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stadgande. Han anför, att man dock inte kan hävda, att principen har ett institutionali-

serat formellt stöd i våra gällande stadganden. 

 

Då lojalitetsprincipen uppfattats som en av de allmänna rättsprinciperna härleds på-

ståendet ur tanken att de allmänna rättsprincipernas uppgift framträder klarast när det 

finns luckor i lag eller i avtal. I dylika fall har de en betydande kompletterande upp-

gift.488 Enligt Taxell kan ett s.k. öppet rättsfall knappast lösas endast i stöd av en all-

män rättsprincip, men en sådan kan ange i vilken riktning lösningen skall sökas. Där-

med kan en allmän rättsprincip vara vägledande för enskilda individer i deras bedöm-

ningar och handlande, exempelvis privaträttens grundsats om tro och heder. En allmän 

rättsprincip får inte för att vara användbar vara alltför allmän.489  

 

Lojalitetsprincipen kan ge argumentationsgrunder för en parts informations- och 

vårdplikt eller omsorgsplikt i en konkret avtalsrättslig situation. I samarbetsavtal anses 

lojalitetsskyldighet vara en självklar sak och att grundförutsättningen för avtals funk-

tionsduglighet är förtroende parter emellan490. I fallen, som avgjordes vid Helsingfors 

hovrätt 10.5.1989, S 87/1312 och S 87/1371 ”Återförsäljningsförhållande”, där fråga 

i fallena var om brist på förtroende gentemot den andre parten i långvariga återförsälj-

ningsförhållanden. Även i fallet Helsingfors hovrätt 20.11.1991, S 90/815 ”Samar-

betsavtal” var fråga om förtroendeförhållande parterna emellan. Denna gång gällde 

fallet ett kortvarigt avtal, men även kortvariga avtalsförhållanden kan ligga som grund 

för förtroende och samarbete.491 

 

Ur ett allmänt perspektiv kan lojalitet jämföras med laglydnad, trohet, trofasthet, till-

givenhet, pålitlighet, rättframhet, renhårighet, uppriktighet, redbarhet, plikttrogenhet 

och rättmätighet.492 Enligt Aurejärvi493 kan lojalitet ordagrant betyda laglydnad, en 

lojal person följer lagen eller gör rätt. Enligt Taxell har lojalitet karaktären av en all-

män rättsprincip och det är också fråga om en mänsklig attityd. Taxell anser även att 

lojalitet är en generell rättslig bedömningsfaktor som kan åberopas på ett mycket 

                                                 
488 Se Annola 2003: 88, 89, 92. 
489 Se Taxell 1972: 74 och 1976: 189. Se även Ämmälä 1993: 16–17 och Kavonius 2003: 25. 
490 Se Ämmälä 1994: 22–23 och Kohonen 1997: 133. 
491 Se Ämmälä 1994: 19, Halila & Hemmo 1996: 11, Kohonen 1997: 134 och Annola 2003: 85. 
492 Se bl.a. Taxell 1977: 150–53, Kivivuori et al. 1978: 42–47, Pöyhönen 1988: 19, Pohjonen 1994: 
147–149, Schovsbo 2001: 39, Saarnilehto et al. 2001: 113–122  och Wuolijoki 2003: 22–26.  
493 Se Aurejärvi 1989: 1173. 
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stort fält, varav följer att lojalitetsprincipen kan ha skiftande karaktär inom olika 

rättsområden. Lojalitet uppfattas enligt Taxell inte som en uttrycklig avtalsskyldighet, 

utan ger parterna en deskriptiv betydelse åt begreppet.494 Taxell och Ämmälä anför 

sina synpunkter på lojalitetsprincipen och anser att den bygger på tanken att part inte 

ensidigt får driva sina intressen utan är skyldig att inom vissa gränser beakta motpar-

tens fördel eller förmån och behov. Taxell anser att lojalitetsregeln till följd av sin 

obestämdhet inte direkt har uttryckts i lag men finns i bakgrunden till åtskilliga lagbe-

stämmelser. Den framstår som en motvikt till en stark partsegoism som lätt dominerar 

i konkurrenssituationer. Lojalitet präglas av hänsyn och förtroende. Verkningarna av 

lojalitetsprincipen sträcker sig över vida fält. Detta förnekas inte av att ordet lojalitet 

sällan förekommer i rättsliga motiveringar.495 Taxells lojalitetsbegrepp är mycket vid-

sträckt och han ser lojalitet uppstå i synnerligen differenta rättsmiljöer.  

 

Enligt det snäva synsättet som förespråkas av Muukkonen och även Aurejärvi har lo-

jalitetsplikten inte reglerats till en allmän avtalsrättslig princip såsom avtalsförlikning 

eller jämkning i enlighet med 33 § L om rättshandlingar och inte heller enligt den tys-

ka ”Treu und Glauben”-principen. Enligt dessa innebär lojalitetsbegreppet en snävare, 

begränsad avtalsrättslig princip, som skall hållas isär från andra närliggande principer. 

Muukkonen anser att lojalitetsprincipen bör ges ett så snävt och preciserat innehåll så 

att den har ett skäligt användningsvärde. Enligt Muukkonen skall inte fall, som be-

handlar medverkans-, informations- eller reklamationsskyldighet tillföras lojalitets-

skyldighetsbegreppet. Lojalitetsskyldigheten är enligt Muukkonen en självständig av-

talsrättslig skyldighet, som förpliktar parterna att beakta den andres intressen och 

övervaka dem. Såsom måttstock hålles enligt detta snäva synsätt skälighet.496 Lojali-

tetsskyldigheten hör enligt Muukkonen till samarbetsavtal.497 Motpartens intressen 

skall övervakas i skälig utsträckning och skäligheten värderas enligt avtalsfall och 

varje fall enskilt för sig. Fråga är om heltäckande in casu-avgörande för att bestämma 

lojalitetsskyldighetens innehåll. Muukkonen medger att till definitionen av lojalitets-

principen hör faktorer, som till viss mån gör lojalitet till ett mångskiftande begrepp, 

men det avlägsnar eller reducerar ändå inte dess användningsvärde. Här förenar sig 
                                                 
494 Se Taxell 1977: 150, 154–155. 
495 Se Taxell 1994: 311–312. Se även Ämmälä 1993: 17, Kohonen 1997: 123–124 och Annola 2003: 
85. 
496 Se även Annola 2003: 73, där Annola anser att parterna bör beakta motpartens förmåner i skälig 
mån. 
497 Se Muukkonen 1975: 358–359. 
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Muukkonen med Pöyhönens uppfattning om att lojalitetsprincipen gestaltar på ett 

lämpligt sätt delar av avtalsrättens normsystem, särskilt normer med biförpliktelser. 

Man kan enligt Muukkonen direkt hänvisa till lojalitetsprincipen, vilken ligger som 

grund för domstolarnas avgöranden. Enligt Muukkonen är det knappast möjligt att 

genom lag formulera en allmän lojalitetsregel. Men det är viktigt att lojalitetstanken 

kommer till uttryck i detaljregler och får plats i domstolarnas avgöranden. Man kan 

peka på olikartade konkreta situationer i vilka lojaliteten har relevans.498  

 

I denna forskning följs det allmänna synsättet på lojalitetsprincipen. Lojalitetsprinci-

pen har i rättslitteraturen erhållit ett brett och ständigt ökat stöd såsom en avtalsrättslig 

och civilrättslig rättsprincip.499 Lojalitetsprincipen räknas i finsk rättslitteratur till ci-

vilrättens allmänna principer och grundläggande begrepp i civilrättens allmänna lä-

ror.500 Denna princip har ett starkt institutionellt stöd i rättspraxis och lagarnas förar-

beten.501 Principen har getts betydelse även utanför civilrätten.502 Lojalitetsprincipens 

argumentationsgrund och motiveringar för tolkning av avtal för att fylla luckor i lag 

och komplettera avtal samt förklaringsgrunder för att tolka motiveringar till rätts-

fall.503 I rättslitteraturen har man dessutom ansett, att lojalitetsprincipen utnyttjas vid 

bedömningen av avtalsförseelse.504 Med hjälp av lojalitetsprincipen kan man direkt 

motivera rättsliga avgöranden.505 Lojalitetsprincipens, såsom även andra principers 

obestridliga fördel ligger däri, att de kan förändras med utvecklingen av norm- och 

avtalsverkligheten och samtidigt uttrycka förändrade och nya utvecklade värderingar i 

samhället.506 

 

                                                 
498 Se Muukkonen 1975:357–358 och 1993: 1030–1048. Se även Aurejärvi 1989: 1173, Pöyhönen 
1988: 19, Taxell 1972: 81 och 1976: 456 och Pälsi 1997: 59–65. 
499 Se Annola 2003: 73 och Tieva 2006: 249–251. I rättslitteraturen har det framförts omfattande för-
teckningar över civilrättsliga forskare och deras verk, där man godkänt lojalitetsprincipen. Se närmare 
t.ex. Muukkonen 1993: 1033 och Pöyhönen 2000: 99. 
500 Se exempelvis Mähönen 2001: 114. Se ytterligare Annola 2003: 73–74, där det konstateras att efter 
principen om avtalsfrihet och bindande avtal så är lojalitetsprincipen avtalsrättens tredje mest centrala 
princip. 
501 I rättslitteraturen har man ansett, att man i lagstiftningen kan hänvisa till flera cicilrättsliga lagrum 
som uttrycker lojalitetsprincipen. Se närmare t.ex. Muukkonen 1993: 1040, Rudanko 1982: 193 och 
Ämmälä 1994: 8–44. 
502 Mähönen har fäst uppmärksamhet vid lojalitetsprincipens straffrättsliga verkan. Åsidosättande av 
lojalitetsskyldigheten kan vara straffbart bland annat som bedrägeribrott. Se närmare Mähönen 2001: 
121–122. 
503  Se t.ex. Annola 2003: 84–92. 
504  Se Mähönen 2001: 114. 
505  Se t.ex. HD 1993: 130. Se även Muukkonen 1993: 1045 och Pöyhönen 1988: 19. 
506  Se Tolonen 2001: 73. 
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3.2.4. Lojalitetsprincipen inom olika rättsområden 

 

Lojalitetsprincipen framträder i avtalsrätten och begreppet har använts i olika betydel-

ser. En vid tolkning ger för handen, att med lojalitetsprincipen avses en skyldighet att 

handla så, att motparten inte föranleds skada av avtalet eller att skadan minimeras.507 

Genom ett positivt uttryckssätt har man med principen avsett, att avtalsparten i sin 

verksamhet bör i skälig mån ta hänsyn till motpartens grundade intressen (fördelar).508 

Därutöver företräds lojalitetsprincipen inom ett flertal differenta rättsområden, exem-

pelvis inom arbetsrätten, skatterätten, bolagsrätten, straffrätten och immaterialrätten, 

varom nedan redogörs. 

 

Inom avtalsrätten förutsätter lojalitetsprincipen framförallt att parter i en kontraktuell 

situation skall beakta den andra partens intressen.509 Avtalsrätten kan sägas grunda sig 

på en uppfattning enligt vilken avtal är parternas gemensamma försök. Då är parterna 

i viss bemärkelse samarbetspartners och bedriver en gemensam verksamhetsform som 

har ett specifikt syfte.510 Ingendera parten har rätt att lägga egna intressen framom den 

andres. Förtroendeförhållandet parterna emellan innehåller således en omsorgsplikt 

om den andre partens intressen. Enligt Halila & Hemmo är lojalitet i en inskränkt 

form ett s.k. shikanförbud, enligt vilken rättigheter inte får användas så, att deras enda 

mål är att skada en annan. Lojalitetskravet får enligt dem en vidsträckt betydelse då en 

part på eget initiativ tar i beaktande en annan parts intressen.511 Med andra ord förut-

sätter lojalitetsprincipen ett positivt handlingssätt av kontraktsparterna ifråga. Lojali-

tetsprincipen har då ofta relaterats till idén om förväntat samarbete mellan parterna, 

och kommer till exempel till uttryck genom en plikt att upplysa, eller informera. Även 

en aktsamhetsplikt, trohetsplikt och reklamationsplikt och tystnadsplikt kan hänföras 

till lojalitetsprincipen, enligt Halila & Hemmo. En ospecificerad användning av lojali-

tetsbegreppet torde undvikas, varför en detaljerad beskrivning av skyldigheterna samt 

precisering av dess rättskällelärogrund är att rekommendera. Av denna anledning är 

användningen av de nyss nämnda uttrycken bättre. Efter preciseringen kan det före-

                                                 
507 Se Halila & Hemmo 1996: 12. 
508 Se Tolonen 2001: 71. Mähönen har önskat foga till lojalitetsprincipen en tilläggsbestämmelse: utan 
att de egna rättigheterna som framgår av avtalet riskeras oskäligt. Se Mähönen 2001: 113. Se tillika 
Tieva 2006: 246. 
509 Se Muukkonen 1993: 1048 och Annola 2003: 73. 
510 Se Muukkonen 1993: 1040 och Kohonen 1997: 123. 
511 Se Halila & Hemmo 1996: 12. Se även HD 1993: 130. 
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komma situationer, där parter kan kräva beaktande av parts förmåner, utan att man 

kan returnera kravet till någon annan skyldighet.512   

 

Inom avtalsrätten innebär lojalitetsprincipen att parter inte får driva sina egna intres-

sen ensidigt. En part är skyldig att inom vissa gränser beakta och bevaka sin motparts 

intresse. Kravet på partslojalitet utgör en motvikt till en hårdför partegoism eller 

strävanden att handla uteslutande till egen fördel också när detta åsidosätter motpar-

tens intresse. Det är karakteristiskt för lojalitetsprincipen att betona förtroendet parter-

na emellan. Lojalitetsprincipen kan göra sig gällande i olika situationer och skeden 

när avtal ingås och fullgörs513, vid bedömande av påföljdskrav när avtalsbrott före-

kommit, i fråga om vårdplikt efter avtalsstörningar etc. Lojalitetsprincipen framträder 

särskilt starkt när en part saknar möjlighet att själv handla eller bevaka sina intressen, 

medan motparten har denna möjlighet, t.ex. att vårda egendomen. Taxell talar om lo-

jalitetens aktivitetsrekvisit.514 I sådana fall har lojalitetsprincipen anknytning till den 

allmänna skyddsprincipen. 

 

Enligt Pöyhönen515 kan avtalsparter ha sådana förpliktelser gentemot varandra, t.ex. 

specifika informations-, reklamations-, vård- och andra samarbetsskyldigheter, som 

inte direkt är skrivna i avtalsvillkoren. Lojalitet innebär enligt Pöyhönen, att en part på 

visst sätt och i visst omfång bör ta hänsyn även till det intresse hans motpart har i sin 

egen verksamhet. Denna princip åstadkommer inte noggranna begränsade rättsfak-

tum-rättsföljds-relationer. Till skyldigheten i lojalitetsprincipen hänför sig inga speci-

fika eller uttryckliga, entydiga sanktioner, varför helhetsbedömningar bör göras. Trots 

det anser Pöyhönen att lojalitetsprincipen på ett lyckat sätt gestaltar en del av avtals-

rättens normer, speciellt de normer som berör biförpliktelser. Han anser att rättsprin-

cipen återspeglar olika användningsmöjligheter och med vilka man  direkt kan moti-

vera avgöranden. Man kan även använda lojalitetsprincipen deskriptivt för att ge en 

helhetsbild av det konkreta innehållet i olika normer och deras syften.  

 

                                                 
512 Se Halila & Hemmo 1996: 12, 158. 
513 Se HD 1993: 130. Se även Annola 2003: 85. 
514 Se Taxell 1997: 66, Halila & Hemmo 1996: 62 och Kohonen 1997: 123–124. 
515 Se Pöyhönen 1988: 19. 
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Enligt Wilhelmsson516 berör lojalitetsprincipen alla avtalssituationer, men det är 

självklart, att den får en accentuerad roll i långvariga avtalsförhållanden, som grundar 

sig på ett visst samarbete mellan parterna. Muukkonen517 anser att lojalitetsplikten har 

en överbetonad roll i samarbetsavtal. Däremot skall lojalitetsinnehållet bestämmas 

separat utgående från varje avtals egna detaljer.  

 

Rudanko518 har låtit användningsområdet för lojalitetsprincipen växa. Rudanko hänvi-

sar till 33 § L om rättshandlingar om krav på tro och heder samt skälighetsinstitutio-

nen. Rudanko har varit benägen att hänföra ett flertal rättsfenomen till lojalitetssfären. 

Han har använt exempelvis begrepp som ”påföljdslojalitet” och ”faktureringslojalitet” 

vid problem kring prestationspåföljder i byggnadsentreprenadsammanhang. Rudanko 

ser lojalitetsplikten som en allmän lojalitetsprincip och anser att lojalitetens ställning 

varierar och bestäms olika beroende på utvecklingsskedet i avtalet. Rudanko förenar 

den allmänna samarbetsskyldigheten i avtalsrätten med lojalitetsprincipen.519 Gemen-

samt för dem är avtalsparternas samarbete som en del av avtalsskyldigheterna. Med-

verkandeskyldigheten tjänar i första hand de förpliktigades egna intressen, medan lo-

jalitetsprincipen riktar sig till att skydda motpartens intressen.520 I avtalsförhållanden 

råder lojalitetsprincip: avtalsparten skall, ifall det inte kränker hans egna intressen, 

verka i mån av möjlighet för att motparten inte åsamkas skada eller en sådan skada 

begränsas till minsta möjliga. Motpartens intressen skall således beaktas inom be-

stämda gränser. Bakom lojalitetsprincipen finns då tanken, att avtalsförhållandet byg-

ger på samverkan mellan parter för att uppnå vissa målsättningar.521 

 

I den finska avtalsrätten har man gett lojalitetsprincipen särskild tyngdpunkt eller be-

tydelse när det gäller samverksansavtal (såsom återförsäljningsavtal, licensavtal, sam-

företag och franciseavtal), långvariga avtal (såsom francising och joint venture), per-

sonliga avtal, avtal om öppet bolag, förlagsavtal och arbetsavtal) och avtal som förut-

sätter förtroendeförhållanden (såsom representationsavtal, uppdragsavtal och förmed-

                                                 
516 Se Wilhelmsson 1995: 190. Se också Halila & Hemmo 1996: 62,  Nystén–Haarala 1998: 34–35,  
Pöyhönen 2000: 156 och Tieva 2006: 240–251. 
517 Se Muukkonen 1993: 1039. 
518 Se Rudanko 1989: 35–37, 41–46, 51 och Halila & Hemmo 1996: 96.  
519 Se Rudanko 1989: 35. Se också Halila & Hemmo 1996: 96 och Ämmälä 1994: 10. 
520 Se Rudanko 1989: 37 och Rudanko 1995. 157. Se även Mähönen 2001: 116–117. 
521 Se Rudanko 1982: 183–184 och Rudanko 1989: 37 och 47. 
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lingsavtal).522 Ju mer avtalet förutsätter samverkan, långvarighet eller personlig karak-

tär desto strängare framträder skyldigheterna enligt lojalitetsprincipen.523 

 

Inom arbetsrätten efterföljs förutom arbetsrättsliga principer allmänna avtalsrättsliga 

principer, såsom lojalitetsprincipen.524 I förarbetena till arbetsavtalslagen har man i 

tiden fäst uppmärksamhet vid, att den avtalsrättsliga lojalitetsprincipen är av stor be-

tydelse vid arbetsavtalsförhållanden. I arbetsavtalslagkommitténs betänkande konsta-

terades, att vid uppfyllandet av avtal bör särskild uppmärksamhet fästas vid förutom 

egen fördel även vid den andra avtalspartens fördel.525  I avtalsförhållanden bör man 

vid behov skrida till aktiva åtgärder för att trygga avtalspartens intressen.526 Lojali-

tetsprincipen gäller i arbetsavtalsförhållanden båda parter, det vill säga arbetsgivare 

och arbetstagare.527 Arbetsgivaren bör när han använder direktionsmakt också beakta 

arbetstagarens intressen och inte bara sina egna.528 Lojalitetsprincipen kan förverkli-

gas genom att till exempel höra den andra parten eller genom förhandlingar.529 Ar-

betstagarens lojalitetsskyldighet benämns även trohetsplikt. Arbetstagaren bör vara 

lojal mot sin arbetsgivare. Arbetstagarens trohetsplikt har motiverats med att arbetsta-

garen bör beakta sin arbetsgivares intressen.530  Högsta domstolen har i flera avgöran-

den hänvisat till principer enligt arbetstagarens lojalitetsskyldighet.531  

 

Om lojalitetsprincipen i skatterätten har Ossa532 bl.a. anfört att lojalitetsprincipen inte 

förekom tidigare i skatterättslig litteratur, men begreppet är för den skull inte främ-

mande i skatterätten. Man kan finna situationer, då parterna bör beakta varandras för-

måner. Ossa granskar hur till lojalitetsprincipen hänför sig rättssäkerhet och den skatt-

skyldigas rätt att bli informerad, hjälpt och hörd samt godtrosskydd i förskottsbeskatt-

ningen. Skattemyndigheterna kan bli bundna av egen tidigare praxis på så sätt, att de 
                                                 
522  Se Halila & Hemmo 1996: 11–12, 158 och 280, Kohonen 1997: 128, Tolonen 2001: 88, Vuorijoki 
2001: 1182 och 1187–1188 och Ämmälä 1994: 18–19 och 28–39. 
523  Se Mähönen 2001: 115 och Tieva 2006: 247. 
524 Se Bruun & von Koskull 2004: 30. 
525  KM 1969/A 25: 31, 45 och 47, enligt vilket i avtalsrätten gäller som allmän princip att vardera av-
talsparten också i sin verksamhet bör beakta de intressen som den andra parten är berättigad till. Se 
dessutom Karhi & Hietala 1997: 60 och Ämmälä 1994: 18 och 44. 
526 Se Kallio 1977: 194. 
527 Se Koskinen 1994: 82.  
528 Se Kairinen 2006: 95.  
529 Se Kairinen 2006: 95, Kairinen, Hietala, Nyberg & Ojanen 1994: 131 och Ämmälä 1994: 44.  
530 Se Bruun & von Koskull 2004: 51 och Mähönen 2001: 120. 
531  Se HD 1984 II 7, HD 1986 II 110, HD 1995: 47 och HD 1997: 90. Se Bruun & von Koskull 2004: 
97 och 101 samt Mähönen 2001: 120.  
532 Se Ossa 1994: 129–145. 
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framledes bör beakta även den skattskyldiges viktiga förmåner. Ossa använder dock 

inte i detta sammanhang begreppet tillitsprincipen. Man har ändå i betänkandet för 

beskattningens rättsskyddsarbetsgrupp argumenterat för tillitsprincipen med lojalitets-

principbegreppet och Ossas tankemodell.533 Tillämpningen av lojalitetsprincipen och 

dess användbarhet i skatterätten finner Ossa ändå inte lika klar som i avtalsrättsliga 

sammanhang.534 

 

En väsentlig del av speciella lojalitetsskyldigheter förekommer inom aktiebolagsrät-

ten. I rättslitteraturen fäste man i början uppmärksamhet vid aktiebolagsrättslig lojali-

tetsskyldighet.535 Numera nämns i regeringens propositioner till både den nya lagen 

om andelslag och den nya lagen om aktiebolag om bolagsledningens lojalitetsprincip 

gentemot bolaget. I aktiebolag gäller lojalitetsskyldighet även gentemot alla aktieäga-

re.536 Inom bolagsrättslig lojalitetsskyldighet gäller frågan initialt om specifika samar-

betsavtal, varmed lojalitetsskyldigheten är en väsentlig del av bolagsavtal. I rättslitte-

raturen har ansetts att i personbolag baserar sig lojalitetsskyldigheten på bolagsavtalet 

och bolagsförhållandets förtrolighet. Föremål för lojalitetsskyldigheten är bolaget och 

övriga bolagsmän.537 

 

I rättslitteraturen framkommer betydelsen av lojalitetsprincipen inom hela immaterial-

rätten och gäller således inte enbart upphovsrätt.538 Inom varumärkesrätten innebär 

lojalitetsprincipen bl.a. att vid en överlåtelse av rättigheter bör även överlåtaren vara 

ytterst aktsam i sitt val av varumärken sedan han överlåtit rättigheterna till ett visst 

varumärke. Inom patenträttens licensavtal förekommer en viss konkurrensklausul och 

en lojalitetsplikt. Licensgivaren får inte förrycka avtalets grund, genom att ändra på 

uppfinningen och själv utnyttja den eller upplåta licens till någon annan, ifall överens-

kommelsen gällt en exklusiv licens. Ett sådant beteende kan resultera i justering av 

licensavgiften eller i hävning av avtalet.539 Licensavtal, med vilka man kan ge an-

                                                 
533 Se Promemoria i Finansministeriets arbetsgrupp 36/1997: 16–17. Se därutöver Pikkujämsä 2001: 
159. 
534 Savolainen och Teperi har likställt lojalitetsprincipen och tillitsprincipen. Om den senare stadgas i 
26 § lag om beskattningsförfarande. Se närmare Savolainen & Teperi 2000: 24–27. 
535 Se t.ex. Mähönen 2001: 119–120. 
536 Se RP 176/2001: 81–82 och RP 109/2005: 40–41 och 79 samt Ikonen 2005: 81–86. 
537 Se Mähönen 2001: 119 och Ämmälä 1994: 39–40. 
538 Se Koktvedgaard & Levin 2003: 105, var man har ansett  licensavtalsparterna har en plikt att vara 
lojala mot varandra i inbördes avtalsförhållande, med andra ord en lojalitetsplikt. 
539 Se Koktvedgaard & Levin 2003: 105, 410, 424, 438 och Bernitz et al 2005: 333. 



ACTA WASAENSIA 129 

vändningsrätt till olika ensamrätter eller till att i övrigt utnyttja immaterialrätten, är 

närmast samarbetsavtal. Licensavtal, för vilka det inte finns någon särskild lag, för-

knippas med lojalitetsprincipen på grund av dess samarbetselement. Lojalitetsprinci-

pen har i samband med licensavtal ansetts innebära att parter bör informera motparten 

om sådana saker som har väsentlig betydelse.540 

 

3.2.5. Lojalitetsprincipen i upphovsrätten, särskilt ideella rätten 

 

Inom upphovsrätten innebär upphovsrättsavtal, lika väl som andra förmögenhetsrätts-

liga avtal, att parterna kan ha s.k. ömsesidiga förpliktelser, vilka inte direkt framgår av 

avtalen. Via avtalet formas ett speciellt förtroendeförhållande med lojalitetsplikt par-

terna emellan. Tolkningen här är, att det förekommer en plikt att avstå från handlingar 

som kan hindra ett rättsutnyttjande.541 Lojalitetsprincipen kan sägas möjliggöra an-

vändningen av upphovsrättsligt skyddade verk och ger redskap för kontroll av rättmä-

tigt utnyttjande542. Vid överlåtelser av upphovsrätt medför lojalitetsprincipen att över-

låtaren allt som oftast avgränsas i sina möjligheter att utnyttja de rättigheter som i öv-

rigt förblir hans. Det gäller att man inte tillgriper sådana konkurrerande handlingar, 

som kunde minska värdet av förvärvarens rätt. 

 

Fråga kan också vara om att skälighet som en del inom lojalitetsprincipen framstår då 

icke jämlika parter, såsom då företag i egenskap av användare och en enskild upp-

hovsman möts och skydd behövs för den svagare parten.543 Även Pohjonen544 anser 

att skyddet av upphovsmannens ideella rättigheter kan vara svåra att trygga vid kol-

lektivavtal. Fastän avtalet mellan upphovsrättsorganisationerna och utnyttjaren skulle 

vara i balans, kan dock lojalitetsproblem mellan organisationen och upphovsmannen 

uppstå och då kan den enskilda upphovsmannen komma i en svagare position. Enligt 

Pohjonen är upphovsrättsorganisationernas långvarigt ingrodda avtalspraxis kanske 

inte i alla sammanhang tillräcklig visavi enskilda upphovsmäns specialkrav. Då kan 

frågan om avtalsförhållandets oskälighet aktualiseras. Oskäligheten kan komma till 

                                                 
540 Se Vuorijoki 2001: 1186–1188. 
541 Se Koktvedgaard & Levin 2003: 105 och Nordell 1997: 297. 
542 Se Annola 2003: 87 och Saarnilehto 1992: 11. 
543 Se Annola 2003: 87. 
544 Se Pohjonen 1994: 155. 
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synes då förhållandet mellan organisationerna och utomstående upphovsmän är av-

talslöst.545  

 

Enligt Pohjonen546 kan lojalitetsprincipen i upphovsrätten uppfattas relativt brett. En-

ligt denna syn har Pohjonen menat att man med lojalitetsprincipen i upphovsrätten 

avser att parter i sin verksamhet bör även beakta den andra partens berättigade intres-

sen.547 Detta motsvarar den allmänna synen på lojalitetsprincipen i avtalsrätten och 

civilrätten i Finland,548 som redogjorts för ovan.  Pohjonen anser att det kan före-

komma bl.a. en informations- eller samarbetsskyldighet i samband med lojalitetsprin-

cipen i upphovsrätten. Pohjonen och Saarnilehto är inte heller villiga att helt separera 

lojalitetsplikten från principen om god sed och skälighetsprincipen och strävan att 

skydda den svagare parten.549  

 

Pohjonen550 konstaterar att lojalitetsprincipen är vanligtvis förknippad med avtalsför-

hållanden och att ett upphovsrättslig skyddat verk kan användas förutom med stöd av 

avtal även med stöd av inskränkningsreglerna. Lojalitetsprincipen eller skyldighet att 

beakta den andra partens berättigade intressen, lämpar sig enligt Pohjonen både på 

användningssituationer som grundar sig på avtal och inskränkningsbestämmelserna. 

Att skydda verk gentemot alla illojala förfaringssätt bör beaktas i enlighet med båda 

parternas och allmänna kulturella intressen. Pohjonen551 betonar att förutom de eko-

nomiska rättigheterna bör de ideella rättigheterna skyddas. Användaren bör ta hänsyn 

till att upphovsrätten är en helhet med en förmögenhetsrättslig och en personrättslig 

dimension. 

 

I svensk rättslitteratur förekommer det åsikter, bland annat framförda av Domeij552, 

enligt vilka lojalitetsprincipen används i svensk rätt främst som ett hänsynstagande 

vid tolkning av avtalsklausuler, men däremot inte som ett självständigt avtalsvillkor 

som avtalsparterna kunde bryta mot. Rosén553 kopplar lojaliteten till varje anställds 

                                                 
545 Se Pohjonen 1994: 155–156. 
546 Se Pohjonen 1994: 148. 
547 Se Pohjonen 1994: 147–148. Se även Saarnilehto 1992: 11. 
548 Se Annola 2003: 73. 
549 Se Pohjonen 1994: 148–149 och Saarnilehto 1992: 11. 
550 Se Pohjonen 1994: 148. 
551 Se Pohjonen 1994: 148. 
552 Se Domeij 2003: 16–17. 
553 Se Rosén 1998: 221 och 2006a: 288. 
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lojalitetsplikt gentemot sin arbetsgivare. Här ses erkännandet å ena sidan som den 

grundläggande konflikten mellan upphovsrätten som en legal ensamrätt för den en-

skilde upphovsmannen och å andra sidan den anställdas möjligheter att kunna konkur-

rera med sin arbetsgivare på grund av sitt anställningsförhållande. Men till exempel då 

om två olika tolkningar av en avtalsklausul föreligger, är det dock utgående från loja-

litetsprincipen fullt möjligt att pröva om tolkningarna är lojala mot bägge parter och i 

enlighet med de grundläggande avsikterna med avtalet ifråga.     

 

Den faktiska substansen i lojalitetsprincipen varierar i någon mån beroende på vilket 

rättsområde det är frågan om.554 Till exempel den lojalitetsprincip som förekommer i 

upphovsrätten kan ha mera varierande karaktäristika än den lojalitetsprincip som gäll-

er i allmän avtalsrätt. Upphovsrättens särskilda karaktär och speciellt då den nära per-

sonliga och ofta också emotionella relation som förekommer mellan upphovsmannen 

och hans verk påverkar hur lojalitetsprincipen uppfattas och vilken betydelse det ges 

inom upphovsrätten.  

 

Pohjonen har ansett, att inom lojalitetsprincipen i upphovsrätten kan en distinktion 

göras mellan 1) en allmän lojalitetsprincip och 2) en specifik lojalitetsprincip.555 En-

ligt Pohjonen bör man följa en allmän lojalitetsprincip, fastän därom inte nämnts i 

stadganden eller avtal. En specifik lojalitetsprincip täcker situationer, varom stadgas 

antingen i lagar eller avtal. De senare framträder bland annat i upphovsrättslagens 

stadganden. Fråga är närmast om en framställningsteknisk indelning, emedan Pohjo-

nen inte drar nytta av den i sin forskning. 

 

Den allmänna lojalitetsprincipen kan uppfattas förutsätta ett samvetsgrant och tillbör-

ligt handlingssätt, där hänsyn bör i skälig mån tas till den andra partens grundade in-

tressen. Den allmänna lojalitetsprincipen kan beaktas fastän det inte uttryckligen står i 

lagen eller i det specifika kontraktet ifråga.556 Man har allmänt ansett att skälighet är 

måttstocken för den (lojalitets-) skyldighet som innefattas i den allmänna lojalitets-

principen. Enligt denna bör part ”i skälig mån” ta hänsyn till den andra partens förmå-

                                                 
554 Se t.ex. Madsen 1982: 169, Salokannel 1990: 145 och Pohjonen 1993: 148. 
555 Se Kivimäki 1966: 122, Taxell 1976: 456 och Pohjonen 1994: 148–150.  
556 Se Kivimäki 1966: 122, Taxell 1976: 456 och Pohjonen 1994: 148–150. 
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ner (intressen).557 Att ta hänsyn till den andra partens intressen hör förståeligt det, att 

den egna verksamheten i mån av möjlighet bör ordnas så, att man inte förorsakar ska-

da åt motparten eller att man strävar efter att dylik skada minimeras.558 Lojalitetsprin-

cipen betyder också, att part inte ensidigt driver sina egna intressen till men eller ska-

da för den andra parten (sk. shikanförbud).559 I ett avtalsförhållande, såväl upphovs-

rättsligt som annat avtalsförhållande, verkar man i allmänhet i ett konkurrensförhål-

lande på de villkor som marknaden ställer. Ur denna synpunkt är det förståeligt, att 

man kan förutsätta, att ett hänsynstagande av den andra partens intressen kan ske en-

bart under den förutsättningen, att inte part hamnar oskäligt att kränka sina egna berät-

tigade förmåner.560 I finsk rättslitteratur anses, att lojalitetsprincipen hör till allmänna 

principer i civilrätten och till grundläggande begrepp i civilrättens allmänna läror.561 

Av denna anledning skulle det kräva särskilda motiveringar för att lojalitetsprincipen 

inte skulle kunna tillämpas i upphovsrätten. Dylika motiveringar har åtminstone inte 

framställts i den inhemska rättslitteraturen. 

 

Lojalitetsprincipen har allmänt godkänts i finsk avtalsrätt.562 På dessa grunder är det 

naturligt, att lojalitetsprincipen kan tillämpas även i samband med upphovsrättsliga 

avtal, emedan i upphovsrättsliga avtal tillämpas avtalsrättsliga stadganden och princi-

per, om inte annat uttryckligen stadgats.563 Lojalitetsprincipens tillämplighet på upp-

hovsrättsliga avtal kan motiveras på samma sätt som i avtalsrätten i allmänhet. Enligt 

lärorna om liberalistiska avtal var avtalsparterna varandras motparter. I den moderna 

finska avtalsrätten är synvinkeln en annan. Avtalet anses vara, oberoende av parternas 

avvikande roller, ett samarbete som strävar till ett bestämt mål.564 Detsamma gäller i 

grunden även upphovsrättsliga avtal. Dessa omständigheter betonas i avtal som förut-

sätter samarbete och är långvariga. Dylika kan vara upphovsrättsliga överlåtelseavtal 

(bl.a. förlagsavtal) och licensavtal. Samma element hänför sig ofta till avtal som gäller 

producerandet av upphovsrättsskyddade förnödenheter. Målet för avtalet kan exem-

                                                 
557 Se Muukkonen 1993: 1044 och 1046 och Mähönen 2001: 102 och 114. 
558 Se Rudanko 1989: 37. 
559 Se Halila & Hemmo 1996: 12, Taxell 1977: 149 och Ämmälä 1994: 3. 
560 Se Kohonen 1997: 127. 
561 Se exempelvis Mähönen 2001: 114. Taxell ansåg redan i tiden, att lojalitetsprincipen inte enbart är 
en civilrättslig princip, utan att den intar en ställning som en allmän rättsprincip. Se Taxell 1977: 148–
149. 
562 Se t.ex. Tieva 2006: 251. 
563 Se Bernitz et al 2005: 333 och Pohjonen 1994: 156. 
564 Se Annola 2003: 83, Muukkonen 1993: 1040, Mähönen 2001: 114, Pohjonen 1994: 147 och Ämmä-
lä 1994: 3. 
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pelvis vara producerandet av datorprogram, informationssystem, databaser eller andra 

digitala förnödenheter eller produkthelheter i bland annat Internet eller mobila nät-

verk. För tillämpning av lojalitetsprincipen talar därtill upphovsrättsavtalens möjliga 

personliga natur, vilket accentueras i samband med upphovsmannens ideella rättighe-

ter.565 På samma grunder kan man tala för lojalitetsprincipens betydelse i använd-

ningssituationer av upphovsrättsskyddade verk som lagstiftaren skapat, som berör till-

låten användning av verk i enlighet med avtals- och tvångslicenser samt andra in-

skränkningsbestämmelser, såsom citaträtten och eget bruk.566 Mellan upphovsman-

nen, upphovsrättsinnehavaren och användaren uppstår ett visst förtroendeförhållande, 

på vars bestämning upphovsmannen sällan kunnat påverka. Förtroendeställningen ba-

serar sig på uppfattningen att användaren verkar på ett sätt som lagstiftningen förut-

sätter och inom dess gränser samt även beaktar upphovsmannens intressen. Förtroen-

deförhållandet har ansett som centralt bland lojalitetsprincipens grunder.567 Tvångsli-

censsituationer motsvarar det som i rättslitteraturen nämns som fiduciarisk lojalitets-

skyldighet. Huvudman är då upphovsmannen och som agent fungerar upphovsrättsor-

ganisationen. De skall också följa lojalitetsprincipen.568 I situationer som gäller upp-

hovsrätt i arbetsförhållanden tillämpas även den lojalitetsprincip mellan arbetstagare 

och arbetsgivare som nämns i arbetsrätten.  

 

Lojalitetsprincipen i en upphovsrättslig situation kan således innebära att användaren 

skall ge information då han använder ett verk i ett visst sammanhang eller på ett visst 

sätt om det gäller en upphovsmans ideella rätt, t.ex. namn- och källangivelse vid an-

vändning i citatsammanhang eller bearbetningar. Lojalitetsprincipen kan förslagsvis 

innebära att namnet inte avlägsnas från verksexemplar ens inom ramarna för använd-

ning vid eget bruk, att informationsskyldigheten om namnet och källan följs enligt de 

upphovsrättsliga inskränkningsreglerna, att god sed iakttas vid citatregeln och att 

kränkande ändringar inte görs om man har en upphovsmans skyddade verk i sin be-

sittning och avsikten är att det skall tillgängliggöras för allmänheten i oförändrad eller 

ändrad form, t.ex. som en bearbetning.  

 

                                                 
565 Se Pohjonen 1994: 148. 
566 Se t.ex. Pohjonen 1994: 149–175. 
567 Se Tolonen 2001: 88. 
568 Se Mähönen 2001: 120. 
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Lojalitetsprincipen förekommer i upphovsrättslagstiftningen framförallt i de regler 

som förutsätter en meddelandeplikt eller en informationsplikt. 

 

Lojalitetsplikten vid upphovsrättsavtal innebär till exempel att upphovsmannen ofta 

begränsas i sina möjligheter att utnyttja sin ensamrätt, särskilt då de ekonomiska rät-

tigheterna, som i övrigt borde förbli i hans besittning. Upphovsmannen kan vara 

tvungen att avstå från sådan konkurrerande verksamhet som kan minska värdet av den 

rätt som förvärvaren fått. Nordell nämner därför att parterna som regel har en mängd 

ömsesidiga biförpliktelser som inte direkt framgår av avtalen, men genom avtalet ska-

pas en lojalitetsplikt visavi motparten.569 Rosén betonar särskilt förläggarnas lojali-

tetsplikt gentemot upphovsmännen, varom Rosén bl.a. argumenterar att förläggarens 

främsta avsikt är att maximera avsättningen och avhålla sig från verksamhet som in-

verkar menligt på denna. Rosén anser således att förläggarens lojalitetsplikt visavi 

upphovsmannen främst består i en upplysningsplikt angående vad hans förlag ämnar 

ge ut på upphovsmannens område.570  

 

Domeij jämför detta med förhållandet i patenträtten, där licensgivaren kan anses skyl-

dig att, utgående från lojalitetsplikten, att informera licenstagaren om eventuella er-

bjudanden som han får angående förbättringar av den licensierade uppfinningen.571  

 

Med lojalitetsprincipen motsvarande rättsprinciper är principen om god sed och prin-

cipen om skydd av den svagare parten. Om en del principer stämplas att vara ledande 

principer inom vissa rättsområden, såsom t.ex. att lojalitetsprincipen skulle vara ut-

märkande enbart för avtalsrätten, innebär detta inte att principerna inte skulle kunna 

vara i kraft även inom andra områden. Här bör man komma ihåg att blott den allmän-

na stämpeln i sig inte kan vara avgörande för om man kan tillämpa principen inom ett 

annat område. Inget rättsområde innefattar i sig själv någon allmän princip, det sker 

endast genom lagstiftning och tillämpning av fakta.572 

 

I denna forskning anses att lojalitetsprincipen kan åberopas då spörsmål om de ideella 

rättigheterna aktualiseras. Utgångspunkten är att lojalitetsprincipen 1) har en uppgift 

                                                 
569 Se Nordell 1997: 297. 
570 Se Rosén 1989: 419, 447. 
571 Se vidare Domeij 2003: 162–163. 
572 Se Makkonen 1981b: 196. 
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när det finns luckor i lag och i avtal. Man strävar här att finna en sorts utfyllande upp-

gift i lojalitetsprincipens innebörd som ett uttryck för tolkningen av ideellrättsliga 

problem och för domstolarnas avgöranden. Lojalitetsprincipen 2) sammanlänkar frå-

geställningar och öppnar potentialer för användning inom ideella rätten med centrala 

principer inom övriga rättsområden. Det kan anses, att det knappast är möjligt att ge-

nom lag formulera en allmän lojalitetsregel, men det vore viktigt att lojalitetstanken 

kommer till uttryck i detaljregler och får plats i domstolarnas avgöranden573. I högsta 

domstolens motiveringar till rättsfallet HD 1971 II 44 ”Lapuanliike” (Lapporörelsen) 

ansågs att lånet hade skett på ett lojalt sätt och enligt god sed. Man hänvisade också 

till syftet och användningssättet i berörda fall, eftersom det är just dessa faktorer som 

är betydelsefulla då fråga är om huruvida citeringen skett på ett lojalt sätt.574 

 

Lojalitetsprincipen, såväl som andra rättsprinciper, skapar samband med rättsliga 

aspekter i världen och får sina förpliktanden ur många sammanhang. Lojalitetsbe-

greppet förekommer inte i upphovsrättslagen. Man har inte i de finska förarbetena till 

upphovsrättslagen nämnt lojalitetsprincipen. I förarbetena till vissa andra lagar har 

hänvisats till lojalitetsprincipen såsom en allmän princip.575 Auktorrättskommittén 

ansåg576 att ”återgivningen för att vara berättigad bör uppbäras av ett lojalt syfte”, vil-

ket uppmärksammats i rättsvetenskaplig litteratur.577 Rättsprinciperna och även lojali-

tetsprincipen har vanligen ingen entydig auktoritet eller identifieringskriterium. Ty-

                                                 
573 Se Taxell 1976: 456. 
574 Se Pohjonen 1994: 151. Se även om fallet Godenhielm 1973: 12, Kemppinen 1981: 211, Oesch 
1984: 386, Pohjonen 1993: 147, 153, Haarmann 1999: 57, 136, Rissanen, Airaksinen, Castrén, Jauhiai-
nen, Kaisanlahti, Kivivuori, Kuoppamäki & Wilhemsson 1999: 629, Herler 2001: 312, Norrgård 2002: 
265 och Sorvari 2005: 211,225.  
En jämförelse kan även göras med hur utnyttjaren i det svenska rättsfallet ”Alfons Åberg” hade som 
avsikt att göra en satir av delar av originalverket, men däremot inte att varken kränka upphovsmannens 
respekträtt eller vilseleda allmänheten: ”Alfons Åberg”, HD 23.12.2005, där det var frågan om det är 
tillåtet att som satir göra om den glada och snälla barnboksfiguren Alfons Åberg till en dansk knark-
handlare, se mer om rättsfallet ”Alfons Åberg, HD 23.12.2005, T 4739–04 i kapitel 3.5.5. Satir, parodi 
eller travesti. Se även Rosén 2006: 507.   
575 Se närmare KM 1969: A 25: 35, 45 och 47, som gäller arbetsavtalslagen, KM 1971: A 31: 83 som 
gäller agentavtal, RP 71/1974: 11, där man stödde sig på den civilrättsliga principen, enligt vilken bäg-
ge parter bör i sin verksamhet iaktta den andra partens intressen, RP 201/1991: 17, som gällde lagen 
om handelsrepresentanter och där informationsskyldigheten har motiverats uttryckligen som en allmän 
lojalitetsskyldighet mellan avtalspartena, och promemoria i Finansministeriets arbetsgrupp 36/1997, 
som gällde beskattningsförfarande. 
576 Se SOU 1956: 25: 199. 
577 Se Vyrje 1993: 109, Pohjonen 1994: 150, Koktvedgaard & Levin 2003: 175 och Herler, B. 2001: 
298. 
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piskt för principerna är att man kan finna mer eller mindre stöd för principerna i la-

gen, i lagförarbetena, i domstolsavgöranden eller i rättsvetenskaplig litteratur.578  

 

Om man beaktar lojalitetsprincipen i samband med de ideella rättigheterna kan man 

notera hur dess betydelse stärks bl.a. i samband med användningen av verk inom ra-

marna för inskränkningsbestämmelserna. Det är fråga om en allmän omsorgs- eller 

vårdplikt, som även Taxell579 förespråkat, dvs. att man förväntar sig av användaren, 

att han oberoende av sin legala användningsrätt avhåller sig från alla sådan handling-

ar, som kunde skada upphovsmannens materiella eller immateriella intressen.580 Loja-

litetsprincipen kan ha en framträdande roll, fastän benämningen detaljerat och uttryck-

ligen inte framkommer. I det finska kommittébetänkandet581 anser man att det är täm-

ligen klart att upphovsmannen genom att utge verket även har gett sitt tillstånd till att 

dess innehåll enligt allmän sed får refereras i kritiskt eller vetenskapligt syfte.582  

 

Det kan vara fråga om ett konkludent avtal: Internet-användare har skäl att anta att om 

man som upphovsman tillgängliggör sitt verk för allmänheten i digital miljö har man 

gett sitt tillstånd till och får finna sig i att allmänheten läser, lyssnar, tittar på och 

bläddrar i verket. Vissa risker medföljer givetvis då man tillgängliggör sina verk för 

allmänheten, men det utesluter inte att användaren är skyldig att beakta sin motparts, 

upphovsmannens rätt och intressen. Exempelvis då användaren utnyttjar ett upphovs-

rättsligt skyddat verk inom ramarna för 2 kapitlet, gällande inskränkningar i upphovs-

rätten samt bestämmelser om avtalslicens, bör han vara lojal med upphovsmannen och 

namn- och källangivelsen skall ske i den omfattning och på det sätt som god sed krä-

ver. Lojalitetsprincipen uttrycker även i denna situation att användaren inte får av-

lägsna namnbeteckningen. Vid användning av det skyddade verket skall utnyttjaren 

respektera upphovsmannen, dvs. vara lojal gentemot honom så att ändringar inte sker 

på ett sätt att det kränker upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller 

egenart. Denna inställning kan omfattas av lojalitetsprincipen.583 

 

                                                 
578 Se Tolonen 2001: 71–72. 
579 Se Taxell 1976: 189. 
580 Se Pohjonen 1994: 149. 
581 Se KB 1953: 5: 56. 
582 Se t.ex. det danska fallet U 1987: 882 ”Online Avisen”. Se om fallet NIR 1990: 111, Koktvedgaard 
2005: 177 och Schönning 1998: 101, 137, 290, 294. 
583 Se Taxell 1976: 456. 
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Namnangivelserättsliga aspekter på lojalitetsprincipen utanför inskränkningsbestäm-

melserna kan komma till synes exempelvis då utnyttjaren minskar på egen arbetsbör-

da genom att inte namnge originalupphovsmannen till ett verk utan enbart anger sitt 

eget namn, eller då han gör otillåtna kränkande ändringar i ett verk utan upphovsman-

nens samtycke, vilket är att betrakta som en illojal handling. I rättsvetenskaplig littera-

tur har bl.a. Wagle & Ödegaard584 ponerat huruvida det är möjligt för upphovsmannen 

att försäkra sig gentemot illojala handlingar. Exempelvis kan upphovsmannen vid en-

skilda tillfällen utsättas för att förvärvaren disponerar över ett verk i större omfattning 

än vad rättigheten medger. Om en upphovsman sänder sitt manuskript till ett förlag 

för att få verket utgivet utan att han försäkrat sig om att ta en styrkt kopia av det, finns 

farhågor att missbruk uppstår, t.ex. sker det om förlaget utger verket som sitt eget.  

 

Kravet på lojalitet varierar i hög grad i enlighet med karaktären av den rättsliga situa-

tionen och i vilken fas av den man befinner sig. Sett från ett brett perspektiv, kan loja-

litetsprincipen gälla alla typer av rättshandlingar där det är fråga om att ta i beaktande 

den andra partens intressen. Till exempel kan lojalitetsprincipen förutsätta ett beteen-

de som inte förorsakar den andra parten skada eller om skada skett bör skadan begrän-

sas till ett minimum. 585 

 

Utgår man från det breda perspektivet på lojalitetsprincipen, kan man även tillämpa 

principen inom upphovsrätten och särskilt då på skyddet för verk mot alla former av 

illojala handlingar. Eftersom upphovsrätten i finsk och övrig nordisk upphovsrätt ofta 

uppfattas ha en monistisk karaktär, trots att de olika teorierna inte har något fruktbart 

fäste i vår nordiska upphovrätt, utan består av element av både ekonomisk och ideell 

karaktär, kan lojalitetsprincipen inom upphovsrätten förstås som en aktsamhetsplikt. 

Enligt detta synsätt är det logiskt att betrakta upphovsrättens bägge element som en 

syntes, där de ideella och ekonomiska befogenheterna delvis regleras skilt från var-

andra, dock så att de är beroende av varandra och kan möta olika rättsliga öden.586  

 

                                                 
584 Se Wagle & Ödegaard 1997: 232. 
585 Se bl.a. Muukkonen 1993: 1032,  Halila & Hemmo 1996: 12, Mähönen 1995: 135 och Pohjonen 
1994: 147–149. 
586 Se avsnitt 2.4. om monism och dualism. 
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Enligt Pohjonen587 kan man inom inskränkningsreglerna exemplifiera frågan. Upp-

hovsrättslagens 2 kapitel begränsar upphovsmannens ekonomiska rättigheter. Verket 

kan i ett flertal fall utnyttjas utan att man betalar ersättning åt upphovsmannen, men 

utnyttjandet får inte i något sammanhang leda till att man tävlar eller konkurrerar med 

upphovsmannen om att ekonomiskt utnyttja verket. Då man däremot utnyttjar verket 

med hänvisning till inskränkningsreglerna förstärks betydelsen av de ideella rättighe-

terna. Rosén anser också att trots begränsningarna gällande de ekonomiska intressena 

får utnyttjanden ske enbart med iakttagande av ett förstärkt ideellrättsligt skydd vid 

tillämpningen av de s.k. lånereglerna.588 Med andra ord, utnyttjaren av upphovsrätts-

skyddade verk förväntas, trots sin legitima rätt till exempelvis privat bruk eller citat, 

att avstå från handlingar som kunde äventyra upphovsmannens ekonomiska och ideel-

la intressen. 

 

Gränsdragningen mellan iakttagandeskyldigheten av lojalitetsprincipen och god sed är 

i många situationer svår. Stadgandet om god sed ses ofta som en uttrycksform av loja-

litetsprincipen.589 Jämförs lojalitetsprincipen med principen om god sed, har det kon-

staterats att termen lojalitet i vissa sammanhang kan ersätta essentiella element av 

kravet på god sed.590 Då god sed innebär lojalitet, har rekvisitet god sed ersatts med 

den normativa hjälptermen lojalitet eller passande återhållsamhet vid användningen av 

andras verk. Lojalitet kan då innebära bl.a. att man inte utövar ekonomisk konkurrens 

med upphovsmannen.591 Det hör inte till god sed att man tillägnar sig frukterna av 

andras arbete.592 Lojalitetsprincipen har stundom ansetts jämförbar med kravet på god 

sed, till exempel vad gäller det olämpliga i att oberättigat utnyttja andras verk för egen 

nytta. Man kan anse att det är fråga om ett illojalt beteende då man försöker använda 

citatregeln enbart för att minska den egna arbetsbördan, med andra ord kan det gälla 

en form av ”andlig stöld”593. Vad som betonas inom lojalitetsprincipen är att ingen 

part skall otillbörligt dra nytta av den andra partens intressen i ett utbyte, på ett sätt 

                                                 
587 Se  Pohjonen 1994: 149. 
588 Se Rosén 1989: 119 och 2006: 175 samt Pohjonen 1994: 149–150. 
589 Se Mähönen 2001: 117. 
590 Exempelvis Herler, B. framställer lojalitetsbegreppet i samband med uppfattningen om god sed vid 
citat. 
591 Se om lojalitetsplikt i upphovsrättsliga avtalsförhållanden och överlåtelser. Enligt Schönning inne-
bär lojalitetsplikten generellt att upphovsmannen eller en annan rättighetsöverlåtare inte utnyttjar verket 
på ett sätt som kan konkurrera med de utnyttjanden, som rättigheterna omfattar. Se närmare Schönning 
1998: 432, Koktvedgaard 1965: 282ff, 290 och Lund 1961: 194, 196 och 231. 
592 Se Herler, B. 2001: 298–299. Se även Vyrje 1993: 109 och Pohjonen 1994: 147.  
593 Se Pohjonen 1994: 151. 
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som inte är i enlighet med vad som kan uppfattas som ett ärbart och ärligt beteende.594 

Med hjälp av lojalitetsprincipen kan man således precisera innehållet i god sed. Man 

kan anse ett förfarande vara stridande mot god sed, som inte är enligt lojalitetsprinci-

pen. Enligt stadgandet om namnangivelserätten och citaträtten är det inte i enlighet 

med god sed att utnyttja någon annans upphovsrättsligt skyddade verk om man inte i 

skälig mån tagit hänsyn till upphovsmannens eller upphovsrättsinnehavarens rättighe-

ter. 

 

Det hävdas ofta att det råder en strukturell konflikt i upphovsrätten mellan upphovs-

mannens intressen och de intressen som utnyttjaren av upphovsrättsskyddade verk 

har. Å ena sidan bör lagstiftaren beakta skyddet av upphovsmannens ekonomiska och 

ideella rättigheter, å andra sidan bör han garantera allmänheten tillgång till kreativa 

verk och fri kommunikation. Den primära utgångspunkten för lagstiftaren har varit att 

säkra upphovsmännens rättigheter. 

 

De krav som paternitets- och respekträtten ställer att namnge upphovsmannen och att 

respektera verk som han skapat kan, som sagt, tolkas som krav av liknande art som 

lojalitetsprincipen hos en kontraktspart.595 De krav som paternitets- och respekträtten 

ställer kan även omfattas av lojalitetsprincipen, dvs. att på ett redligt sätt beakta upp-

hovsmannens rättigheter. Lojalitetsprincipen förutsätter även för konsumenten eller 

för utnyttjaren av upphovsrättsliga verk, att hänsyn tas till deras intressen av tillgång 

till information och till att utnyttja skyddade verk. Det kan rentav hävdas att det före-

kommer en plikt att avstå från sådana handlingar som kunde hindra ett legitimt utnytt-

jande av skyddade verk.596    

 

Man kan betona att det inte är enbart i upphovsrättsliga kontrakt som lojalitetsprinci-

pen är av betydelse, utan även i upphovsrätten i övrigt. Det kan även vara fråga om att 

när upphovsmannens paternitets- och respekträtt skyddas, skyddas även konsumenter-

na från risken för onödiga misstag vid köp av produkter och därpå följande ekonomis-

ka förluster. Följande rättsfall förklarar problematiken kring namnangivelserätten. 

 

                                                 
594 Se bl.a. Kartio 1997: 160. 
595 Se t.ex. Saarnilehto 1992: 11. 
596 Se Koktvedgaard & Levin 2003: 105.  
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I finska HD 2005: 92 ”Eija-Riitta Kantola”, hade en utövande konstnär ett avtal med ett skivbolag om 

att bolaget hade rätt att använda hennes namn på skivomslag. Konstnären hade dock tagit till sig ett 

nytt konstnärsnamn som inte omnämndes i avtalet. Då ett nytt skivbolag som hade övertagit det första 

skivbolagets rättigheter använde sig av konstnärens nya namn på gamla skivinspelningar ansågs detta 

strida mot avtalet och utgöra ett intrång i konstnärens paternitetsrätt.597 

 

Enligt 3 § 1 mom. URL skall upphovsmannen anges på det sätt god sed kräver. Enligt 

45 § URL bör även den utövande konstnärens namn anges i enlighet med god sed då 

av verket framställs exemplar eller det helt eller delvis tillgängliggörs för allmänhe-

ten. I de flesta rättsfall rörande namnangivelseplikten har frågan gällt att man inte 

namngett upphovsmannen eller den utövande konstnären. I detta fall hade man visser-

ligen namngett den utövande konstnären, men inte i den form som hon önskat.  

 

Man bör respektera paternitetsrätten oberoende av 1) om utnyttjandet sker med upp-

hovsmannens eller den utövande konstnärens tillstånd, eller 2) på grund av inskränk-

ningsbestämmelserna eller 3) om det sker olovligt. Högsta domstolen tog ställning i 

frågan och konstaterade, att man bör fästa vikt vid upphovsmannens eller den utövan-

de konstnärens vilja och avsikt: a) Upphovsmannens eller den utövande konstnärens 

namn får inte mot hans vilja anges på verket eller då det tillgängliggörs för allmänhe-

ten och b) om upphovsmannen eller den utövande konstnären önskar framträda under 

pseudonym, bör även denna vilja respekteras, samt c) upphovsmannens eller den ut-

övande konstnärens vilja kommer också till uttryck i att namnet inte mot hans vilja får 

avlägsnas så att det kränker hans paternitetsrätt. Här kan man appellera till informa-

tionsplikten i lojalitetsprincipen. Upphovsmannen alternativt den utövande konstnären 

har rätt att för det första bestämma hur hon önskar att informationen om henne skall 

ske, men å andra sidan kan man utgå ifrån en plikt att informera om saken till berörda 

parter. I samband med namnangivelseplikten betonas upphovsmannens subjektiva 

uppfattning om saken598. 

 

Högsta domstolen ansåg, att motsvarande principer bör följas också då det gäller i vil-

ken form upphovsmannens eller den utövande konstnärens namn uttrycks. Upphovs-

mannen eller den utövande konstnären har rätt att bestämma i vilken form det uttrycks 

                                                 
597 Se Sorvari 2006: 98–108. 
598 Se HD 2005: 92 och Mansala 2006: 103 och 106. 
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på verksexemplaret eller då det framställs eller tillgängliggörs för allmänheten och det 

strider mot god sed att ändra på formen utan tillstånd. HD ger inte den utövande 

konstnären en absolut rätt att förbjuda en namnändring, utan HD binder namnändring-

en till god sed. Enligt högsta domstolens motiveringar, skyddar stadgandet i 3 § 1 

mom. URL upphovsmannen generellt och lagregeln skyddar upphovsmannen även 

mot ett förfarande gentemot avtalspartnern eller rättigheternas förvärvare med vilket 

man försöker nyttja verket mot upphovsmannens fördelar. Högsta domstolen binder 

stadgandet i 3 § 1 mom. URL till omständigheter enligt lojalitetsprincipen: avtalspart-

nern och rättigheternas förvärvare måste också beakta motpartens, dvs. upphovsman-

nens intressen i enlighet med god sed. Förfaranden som strider mot dessa förpliktelser 

kränker upphovsmannens namnangivelserätt. 

 

Till kraven på god sed och lojalitet hör både namnangivelsesättet och namnangivelse-

skyldigheten. Enligt SOU599 bör namnet eller den beteckning, varom är fråga, ges i 

den utstyrsel som är brukligt. Om inte annat avtalats skall upphovsmannens namn an-

ges såsom upphovsmannen själv bestämmer, dvs. om hon skall nämnas och i vilken 

form. Med andra ord ansåg Auktorrättskommittén det uppenbart att den form som 

upphovsmannen eller den utövande konstnären beslutar sig för, bör användas. Saken 

togs inte in i lagtexten. Om namnet anges i tryck bör det ske med den stavning och i 

övrigt i den form, som upphovsmannen eller den utövande konstnären själv brukar 

använda, så att förväxling såvitt möjligt undvikes. Där upphovsmannen eller den ut-

övande konstnären framträder under pseudonym, skall han anges med denna. Anförs i 

sådant fall hans borgerliga namn, kommer verket inte att hos allmänheten tillskrivas 

den upphovsman eller utövande konstnär, som i litteraturens eller konstens värld lever 

under den antagna pseudonymen. 

 

I det finska kommittébetänkandet600 behandlades endast frågan om upphovsmannen 

hade utgivit sitt verk utan att ha namngett det ansågs det då att han inte ville bli 

nämnd som upphovsman. Kivimäki anförde, att upphovsmannens namn bör anges på 

det sätt som hon själv använder det, antingen med släktnamn, pseudonym, signatur 

etc. Såväl plats som utstyrsel bestämmer hon själv.601 Enligt Lund bör det namn anges 

                                                 
599 Se SOU 1956: 25: 117–118. 
600 Se KM(KB) 1953: 5: 48. 
601 Se Kivimäki 1966: 40. 
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som upphovsmannen (eller den utövande konstnären) själv lanserat på sitt verk, oav-

sett det är borgerligt, konstnärsnamn eller pseudonym.602 Schönning anser, att om 

upphovsmannen (eller den utövande konstnären) har använt ett konstnärsnamn, fyller 

angivelse av det rätta namnet inte de krav som uppställts i lagen och frågan är då om 

en kränkning av de ideella rättigheterna. Med andra ord bör man vid exempelvis 

pseudonymverk ange det namn som upphovsmannen (eller den utövande konstnären) 

valt som konstnärsnamn och angivande också av alla andra namn, konstnärens per-

sonnamn uppfyller inte kraven på namnangivelse och kan anses som kränkning av de 

ideella rättigheterna.603 Sijthoff Stray och Wagle & Ödegaard anför, att upphovsman-

nen och den utövande konstnären beslutar själva om sitt namn eller konstnärsnamn 

och kan också själva bestämma att använda pseudonym eller att vara anonym, men 

upphovsrättslagen förutsätter inte angivande av annat namn än det upphovsmannen 

eller den utövande konstnären valt. Paternitetsrätten är nämligen i första hand upp-

hovsmannens eller den utövande konstnärens rätt. Gränserna för namnangivelserätten 

regleras av god sed i enlighet med 3 § 1 mom, där utgångspunkten är att namnangi-

velseplikten och god sed bestämmer om namnet bör anges i olika situationer.604 Det 

konstateras att vad som är god sed avgörs av praxis för den aktuella verkstypen.605  

 

I fallet HD 2005: 92 gällde olika versioner av utövande konstnärens eget namn och 

inte en pseudonym eller konstnärsnamn vs. eget namn. Oberoende av detta förutsätts 

att namnet anges enligt god sed och att man följer lojalitetsprincipen gentemot den 

utövande konstnären och är pålitlig och renhårig. Då den utövande konstnärens namn 

hade den beteckning eller signatur, som hon numera använde i egenskap av etablerad 

konstnär och med mer utvecklad sångteknik, gav den gamla inspelningen märkt med 

hennes nuvarande konstnärsnamn ett sämre intryck av hennes prestationer. Man kan 

anföra att skivbolaget inte handlade enligt god sed eller enligt lojalitetsprincipen gent-

emot henne då de förbisåg hennes önskemål om namnteckningen, utan hade agerat 

med egen fördel och förtjänst i sikte. Konsumenten kan bli vilseledd att införskaffa ett 

verk, som kvalitetsmässigt visavi framförandet inte är på den nivå som den angivna 

utövande konstnärens namn förutsätter, varmed frågan om eventuell ekonomisk för-

lust för honom kan komma ifråga då verket inte motsvarade det han förväntat sig. 

                                                 
602 Se Lund 1961: 94. 
603 Se Schönning 1998: 169. 
604 Se t.ex. Verronen 2001: 31.  
605 Se Sijthoff Stray 1989: 65 och Wagle & Ödegaard 1997: 190. 
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Frågan i fallet HD 2005: 92 gällde huruvida användningen av den utövande konstnä-

rens nya artistnamn motsvarade principen om god sed vid namnangivelse. Det nya 

skivbolaget ansåg att de hade angett namnet enligt upphovsrättslagen då de angett det 

namn som den utövande konstnären använder och under vilket hon var allmänt känd, 

medan den utövande konstnären ansåg att det nya skivbolaget inte hade rätt att använ-

da hennes nya artistnamn på gamla ljudband. Det ställningstagande som HD tagit i 

fallet HD 2005: 92 är naturligare att förklara med hjälp av lojalitetsprincipen än att 

grunda sakernas värdering enbart på fakta som gäller god sed. Skivbolaget bör enligt 

lojalitetsprincipen beakta även den utövande konstnärens fördelar, då fråga är om att 

använda den utövande konstnärens namn.  

 

Kraven enligt 3 § 1 mom. URL uppfylls inte då skivbolaget nämner i ljudbanden nå-

got av de namn som den utövande konstnären använder. För skivbolaget själv kan det 

vara ekonomiskt mer fördelaktigt att använda den utövande konstnärens nya namn, 

om det är mer känt än det gamla namnet. Den utövande konstnären kan ha olika ut-

vecklingsskeden eller stilperioder, som hon önskar förena med ett särskilt namn. 

Skivbolaget bör i samband med uppställandet och förverkligandet av sina ekonomiska 

målsättningar beakta den utövande konstnärens namnangivelserättigheter enligt lojali-

tetsprincipen på ett sätt, som är i enlighet med den utövande konstnärens fördelar, om 

annat inte uttryckligen avtalats. I det refererade fallet har ställningstagandet enligt lo-

jalitetsprincipen varit rättvist och rationellt. Den utövande konstnären har i början av 

sin karriär utgett ett ljudband, som enligt hennes egen uppfattning gjorts billigt och 

dåligt. Den utövande konstnären hade därefter vunnit en landsomfattande sångtävling 

och valts till Finlands tangodrottning. Då hon strävade efter denna vinst hade den ut-

övande konstnären skapat sig en ny konstnärsimage och tagit i bruk ett nytt konst-

närsnamn. Skivbolaget hade börjat marknadsföra det gamla och billigt gjorda ljud-

bandet med det nya kända konstnärsnamnet. Skivbolaget försummade således att be-

akta namnangivelserätten enligt hennes intressen och förfor således i strid mot lojali-

tetsprincipen.  

 

Intrång i de ideella rättigheterna kan leda till förluster och skador vad gäller anseende 

och egenart som är svåra att uppskatta i ekonomiska termer. Fråga i följande fall var 

om att parts handlande visade brist på förtroende och hänsyn samt omsorg om parts 

fördelar. 



ACTA WASAENSIA 144 

 

Till exempel i rättsfallet i Helsingfors tingsrätt 6.11.2003, nr 31488, där fallet gällde att Finlands 

evangelisk-lutherska kyrka i sin Kyrkohandbok I–II och i Gudstjänstboken använt författaren Tua 

Forsströms verk Syndabekännelse på ett sätt som kränkte hennes respekträtt. Finlands evangelisk-

lutherska kyrka dömdes att erlägga en skälig ersättning för den ideella skada som åsamkats författaren 

Forsström. Särskilt klandervärt ansåg tingsrätten det vara att Forsström inte erbjudits möjligheten att 

dra bort sitt verk innan ändringarna i böckerna gjordes eftersom hon uttryckligen förbjudit några änd-

ringar i sitt verk.
606

 Efter förlikning i fallet då kyrkostyrelsen överklagat domen till hovrätten var en 

makulering av gudstjänstboken inte längre aktuell
607. 

 

Finlands ev.lutherska kyrka hade inte tagit hänsyn till upphovsmannen Tua Fors-

ströms önskan om respekt för hennes originella verk, som är resultat av hennes själv-

ständigt skapade insats. Enligt 28 § må om ej annat avtalats, den, till vilken upphovs-

rätten överlåtits icke ändra verket. Upphovsmannen har å ena sidan rätt att själv ändra 

verket, den positiva befogenheten, å andra sidan rätt att förbjuda envar annan att göra 

ändringar däri, den negativa befogenheten. Upphovsmannen bestämmer inte enbart 

om verket skall utges eller inte, han bestämmer i vilken skepnad det skall utges.608 

Om frågan gäller smärre språkliga förändringar till exempel ändring av rättsskrivning 

må man tillåta förändringar. 

 

Man följde inte lojalitetsprincipen, dvs. tanken att inte ensidigt driva sina egna intres-

sen utan att iaktta motpartens behov, då man gjorde ändringar i verken och man beak-

tade inte upphovsmannens intressen att få sina verk offentliggjorda och utgivna i den 

form som hon skapat dem. Informationsplikten i form av att upphovsmannen gett tyd-

lig information om hur hon önskade att hennes verk skulle tillgängliggöras hade full-

gjorts från hennes sida. Fråga var även om att man inte visade hänsyn gentemot mot-

parten och försummade omsorgsskyldigheten om parts verk, m.a.o. hade Finlands ev. 

lutherska kyrka inte handlat på ett rättmätigt eller lojalt sätt då den nonchalerade hen-

nes anmodan, handlingen präglade brist på förtroende och försummelse av omsorgs-

plikt.609 Finlands ev.lutherska kyrka agerade i sitt handlande med ändringarna av de 

skyddade verken på ett opålitligt sätt genom sitt sätt att utnyttja verken för egen nytta. 

För upphovsmannen innebar kränkningarna personligt obehag och olägenhet. 

                                                 
606 Se Helsingfors tingsrätt 6.11.2003,  Nr 31488,”Evangelisk–lutherska kyrkan”.  
607 Se Kankkonen 2006:  6. 
608 Se Saxén 1955: 159 och Castrén 1999a: 600. 
609 Se Ämmälä 1994: 22–23 och Kohonen 1997: 133. 
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Ifall upphovsmannen skulle ha godkänt ändringar i sitt verk, är det inte rimligt att 

upphovsmannen i ett senare skede anser sina ideella rättigheter kränkta, eller såsom 

Saxén610 uttrycker saken, att om upphovsmannen samtyckt till ändringen, krävs det 

uppenbarligen rätt starka skäl för att den skall anses kränka upphovsmannens anseen-

de eller egenart. 

 

Man begränsade inte heller skadan då man framställde exemplar av verken och an-

vände dem. Enligt lojalitetsprincipen borde man ha avstått från dylika handlingar. När 

tingsrätten bedömde nivån på den skäliga kompensationen, tog man i beaktande att 

ifrågavarande kyrkböcker användes regelbundet i gudstjänster året om samt att kränk-

ningarna mot författarens respekträtt redan pågått i två år innan domen föll. Helsing-

fors tingsrätt dömde att betala ersättning till upphovsmannen enligt 57 § 2 mom. upp-

hovsrättslagen för kränkning av respekträtten. 

 

 

3.3. Principen om god sed 

 

3.3.1. Generellt 

 

Den rättsliga principen om god sed har sitt ursprung i den romerska lagen där det 

fanns en rättsregel enligt vilken en debenture som inte var i enlighet med god sed 

(contra bonos mores) uppfattades som ogiltig.611   

 

Principen om god sed kan uppfattas som både en moral- och en rättsnorm.612 Plikten 

att följa en moralnorm kan basera sig på en allmän uppfattning i samhället om vad 

som är ett rätt eller uppskattat beteende. Plikten att följa en rättsnorm baserar sig på 

rättssystemets åläggande att handla i enlighet med lagen. Ett av de grundläggande 

elementen i ett utvecklat rättssystem är att motiveringarna för domstolsbesluten bör 

basera sig på lagen.613 Normativt baserade beslut, hör till uppgifterna för ett utvecklat 

rättssystem. Då lagreglerna inte alltid föreskriver de motiveringar som krävs, finns det 

                                                 
610 Se Saxén 1955: 166. 
611 Se Kivimäki & Ylöstalo 1981: 392 och Saarnilehto 1992: 5–6 samt Saarnilehto et al. 2001: 123–
129. 
612 Se Huhtamäki 1992: 17–19. 
613 Se även Strömholm 1966: II:1: 34. 
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rättsprinciper som kan styra tolkningen av lagreglerna och, så att säga, fylla de luckor 

som lagreglerna lämnat öppna. Rättsprinciperna har så kallat institutionellt stöd. Före-

komsten av en specifik lagregel kan motiveras genom att hänvisa till tidigare dom-

stolsbeslut samt till konstitutionella och legislativa principer.  Det finns ingen allmän 

kontroll genom vilken man kunde uppskatta validiteten av rättsprinciper i vissa speci-

fika fall. I motsats till normala rättsregler är rättsprinciperna inte giltiga eller ogilti-

ga.614 Den rådande lagen utesluter dock inte i sig moralnormer. Enligt von Wright kan 

inte ens moralnormer identifieras med det totala antalet rättsliga föreskrifter som kan-

ske stöder dem615. Det faktum att rättsnormer och moralnormer har liknande känne-

tecken gör dem inte i sig identiska eller reducerar inte den ena typen av normer till en 

kategori inom den andra. 

 

I Finland har rättshandlingar som ansetts strida mot principen om god sed förklarats 

ogiltiga redan innan specifika rättsregler förekommit i lagen i fråga.616 I rättslitteratu-

ren har rättshandlingar som stått i konflikt med principen om god sed uppfattats som 

tillhörande de mest nedvärderade typerna av otillbörliga handlingar. Otillbörligheten i 

en rättshandling på grund av att den står i konflikt med principen om god sed, kan 

även anses bero på att rättshandlingen ifråga är klart illegal.617 Denna syn kan god-

kännas, särskilt om begreppen ”lag” och ”lagenlighet” uppfattas som att omfatta alla 

normer och rättsprinciper, också de som uttryckligen inte ingår i den skrivna lagen. En 

rättshandling som står i konflikt med principen om god sed skulle därmed kunna anses 

strida mot vad tillhör den allmänna rättsordningen.618 

 

Enligt Aarnio och Peczenik kan principen om god sed karaktäriseras såsom tillhöran-

de sedvanerätten. Sedvanerätten kan omfatta sådana etablerade handlingssätt som be-

rör allmänheten generellt, eller något specifikt område som inte explicit är uttryckt i 

lagen. Watson för fram åsikten att sedvanerätten är vanligast inom områden där lagen 

tenderar att vara minst teoretisk. Men lagen kräver dock teoretiska utgångspunkter, 

oavsett om dessa utgångspunkter alltid är implicita. Följaktligen, för att en sedvana 

skall betraktas som lag i det västerländska rättssystemet, krävs det mer än bara 

                                                 
614 Se vidare Lagerspetz 2001: 298–299. 
615 Se von Wright 1963: 12–13,  
616 Se bl.a. Apala–Arlander 1972: 173–175. 
617 Se bl.a. Halila & Tarasti 1989: 55–56. 
618 Se Ämmälä 1993: 41 och Ämmälä 2001: 125. 
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”vana”, fastän vanan ifråga skulle vara allmänt och länge utbredd. Det är här alltså 

fråga om att man bör särskilja det som ”är” från hur det ”bör vara”.619  Enligt Pöyhö-

nen620 kan man inte värdera god sed och sedvana juridiskt som om rådande sedvana 

och god sed skulle ha samma innebörd. Sedvanan får inte samma juridiska innebörd 

som god sed enbart av den orsaken att den används allmänt. Mer väsentligt är, att sed-

vanan utmärker sig genom att avspegla sakenligt och jämbördigt olika parters intres-

sen. En befäst sedvana kan sålunda representera den ena partens intressen på ett så-

dant sätt att man inte kan likställa dem med god sed. 

 

Sedvanerätt kan å ena sidan ha sitt ursprung i ett handlingssätt i samhället som med 

tiden blivit så enhetligt att det kan kategoriseras som sedvanerätt. Å andra sidan kan 

konsistenta domstolsbeslut i liknande fall klassificeras som sedvanerätt när de katego-

riseras som rättspraxis.621 

 

Från ett brett perspektiv kan regelbundenheter i olika former av mänskliga verksam-

heter uppfattas som sedvanerätt. Det faktum att ett handlingssätt är regelbundet och 

allmänt accepterat, implicit eller explicit, gör det dock inte nödvändigtvis till en sed-

vana som skall kategoriseras som tillhörande sedvanerätten.622 Från ett mera snävt 

perspektiv omfattar sedvanerätten således uttryckligen sådana handlingsnormer som 

berör hur regler följs inom något specifikt rättsområde.     

 

Effektiviteten i sedvanerättsnormer kan vara beroende av i vilken grad domstolar hän-

visar till sedvanerätten ifråga i sina motiveringar. All sedvanerätt har inte samma vali-

ditet. Sedvanerätten kan även anses omfatta delar av starka, svaga eller tillåtna 

rättskällor.623 Följaktligen skall inte sedvanerätten ses som en helt objektiv rättskälla. 

Till exempel krävs det vid beslut om huruvida ett handlingssätt är i enlighet med god 

sed alltid att de specifika omständigheterna för situationen ifråga beaktas, såväl plat-

sen som de berörda parterna. Enligt Kaisto kan det vid frågan om den konkreta till-

lämpningen av rättsprincipen om god sed gälla att lagstiftaren lämnar den öppen för 

                                                 
619 Se t.ex. Aarnio 1989a: 220, Peczenik 1988: 296. Se även Watson 1984: 561–562. 
620 Se Pöyhönen 1999: 198. 
621 Se t.ex. Peczenik 1990: 153–155. 
622 Se t.ex. Peczenik 1980: 137 och Karlgren 1960: 41. 
623 Om uppdelningen av rättskällor i 3 grupper, starka, svaga och tillåtna, i enlighet med deras grad av 
validitet, se Aarnio 1989a: 220 och Peczenik 1988: 296. Se dock även Mähönen 1995: 125–139, Nuo-
tio 2004: 1267–1291 och Pöyhönen 1999: 198.                                                                                                
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domarens fria bedömning.624 Därtill är de uppfattningar om vad som är god sed i det 

specifika berörda området ifråga av stor betydelse när beslutet skall göras. 

 

När en rättsregel uttryckligen är oklar vad gäller skäligheten i en rättshandling, är det 

domstolen som skall avgöra om rättshandlingen ifråga är i enlighet med principen om 

god sed. En rättshandling som ses som ogiltig utgående från principen om god sed 

behöver dock inte vara moraliskt förkastlig, det räcker med att domstolen anser att 

den står i konflikt med vad man på basen av sunt förnuft kan uppfatta som god sed. 

Det är här inte av betydelse huruvida förövaren är medveten om att rättshandlingen 

står i konflikt med principen om god sed, det räcker med att rättshandlingen ifråga 

inte är i enlighet med principen om god sed från en objektiv synvinkel. Alla gånger 

behöver man inte ens ytterligare motivera principen om god sed, det förväntas eller 

antas helt enkelt att principen åtföljs.625 

 

I förmögenhetsrätten har även begreppet stridande mot god sed sedan länge varit av 

betydelse, trots att det i lagen inte förekommer någon allmän regel om rättshandlingen 

stridande mot god sed.626 På en allmän nivå är det svårt att definiera vad för slags sed 

som är en god sed eller stridande mot god sed. Man kan dock nämna exempel på hu-

rudana rättshandlingar som ansetts eller skulle anses vara stridande mot god sed.627 

Stridande mot god sed kan som en allmän rättsprincip forma en gräns för t.ex. avtals-

friheten.628 Vissa bestämmelser för stridande mot god sed har uppställts: a) rättshand-

lingen eller dess villkor är som sådan stridande mot god sed, dvs. enligt allmänna 

rättsprinciper, b) rättshandlingen har fåtts till stånd på ett sätt, som kan anses vara 

stridande mot god sed, c) motivet för utförandet av rättshandlingen är stridande mot 

god sed eller d) målet för rättshandlingen är avsett att användas för en verksamhet 

som kan anses för stridande mot god sed. Särskilt begreppet stridande mot god sed har 

uppfattats vara en ren moralnorm. Begreppet god sed är föränderligt, och en fråga som 

lämnar rum för tolkning. Det är fråga om ett begrepp som är beroende av flera om-

                                                 
624 Se Kaisto 2005: 155. Se även Kivimäki & Ylöstalo 1981: 393, Saarnilehto 1992: 8 och Ämmälä 
2000: 144–145.  
625 Se Kivimäki & Ylöstalo 1981: 393 och Ämmälä 2001: 124.  
626 Se Ämmälä 1993: 9 och Ämmälä 2001: 125. 
627 Se Pöyhönen 1999: 198. Se även Karhu 2006: 299, där fråga är om att upphovsrätt kan uppstå fastän 
det litterära eller konstnärliga verket till sitt innehåll är stridande mot god sed, vilket särskiljs från de 
övriga immateriella rättigheterna, som kontrolleras av myndigheterna. 
628 Se Saarnilehto 1992: 12. 
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ständigheter, speciellt varje tids värde- och moraluppfattningar.629 Å ena sidan kan 

man anta att ett handlingssätt som majoriteten av befolkningen anser som gott också 

uppfyller kraven på god sed, men å andra sidan är den rådande uppfattningen hos ma-

joriteten av befolkningen inte nödvändigtvis ett tillräckligt berättigande för validiteten 

av en moralnorm. Dock kan man ju enligt Niemi hävda att lagen uttryckligen skall 

tolkas utgående från ett beteende som medborgarna uppfattar vara i enlighet med ett 

sunt förnuft i konkreta situationer, eller enligt vad man kan förvänta sig av en ärlig 

och ärbar medborgare.630 

 

3.3.2. God sed inom olika rättsområden 

 

I finsk rättslitteratur har man ansett, att i rättsliga förhållanden skall god sed följas och 

att stadgandet om god sed är i kraft som en allmän rättsprincip, fastän det inte före-

kommer något allmänt stadgande i lagen.631 Man har inte särskilt ofta hänvisat till den 

allmänna principen om god sed eller till stridande mot god sed i rättspraxis, utan ofta 

stött sig på något annat stadgande.632 

 

Numera förekommer specialstadganden om god sed på ett flertal rättsområden. Prin-

cipen om god sed hänför sig i första hand till avtalsförhållanden, men god sed sträcker 

sig till andra områden i civilrätten, såsom exempelvis immaterialrätten633. Det är 

omöjligt att definiera god sed allmängiltigt, emedan fråga är om en generalklausul 

(flexibla rättsnorm), vars innebörd varierar branschvis.634 

 

Nedan redogörs i korthet för några områden som kan vara till hjälp hur man skall tol-

ka god sed inom upphovsrätten.635 

                                                 
629 Se Ämmälä 2001: 123–124, Teleranta 1990: 274– 275, 282, Huhtamäki, A. 1992: 17–19 och Saarni-
lehto 1992: 8. 
630 Se Niemi 1998: 529.  
631 Se Apala–Arlander 1972: 186, Hakulinen 1965: 135–136, Kivimäki & Ylöstalo 1981: 392, Saarni-
lehto 1993: 2, Saarnilehto 2005: 40, 59, 135–137, 177, Ämmälä 1993: 5 och Ämmälä 2001: 123. 
632 Se Ämmälä 1993: 5–6. I ett betänkande av lagkommittén för rättshandlingar behandlades behovet av 
ett allmänt stadgande om rättshandlingar som strider mot god sed, men på grund av tillämpningspro-
blem med ett allmänt stadgande avstod kommittén från förslaget. Se KM 20/1990: 235–236. 
633 Se Pohjonen 1993: 137. 
634 Se Tolonen 2003: 200 och Pohjonen 1993: 138. 
635 Se 9 § Firmalagen, där det stadgas att firma får icke strida mot goda seder eller allmän ordning, samt 
18 § Firmalagen, enligt vilken domstol vid vite kan förbjuda känneteckenshavare att använda ifrågava-
rande kännetecken om detta eller dess användning strider mot goda seder, äventyrar allmän ordning 
eller är vilseledande. Se närmare Aaltonen 1985:59–60 och Pohjonen 1993: 137. Enligt 14 § 1 mom. 
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I konsumentskyddslagstiftningen innehåller 2 kapitlets 1 § en generalklausul för re-

gleringen av marknadsföringen.636 Det i stadgandet använda begreppet förfarande som 

strider mot god sed är avsett att täcka de flesta handlingar i strid mot gott affärsskick. 

Förhållandet mellan god sed och gott affärsskick eller god affärssed är inte helt klart. 

Man talar även om god handelssed eller handelsbruk, som nämns i 3 § köplagen.637 

Med uttrycken menas inte alltid likadan sed. Ibland avses med god handelssed som 

tillämpas mellan parter inom en viss bransch, något som inte kan tillämpas på andra 

situationer. God sed särskiljs från handelssed. Tillkomsten av handelssed utmärks ge-

nom upprepningar och inarbetning eller etablering. Handelsseden får även sitt förplik-

tande av erfarenheter från samfund. Kriterierna för god sed uppfylls inte genom dessa 

förutsättningar. Enligt Annola hänför sig bl.a. den innehållsmässiga värderingen av 

handelssed enbart till värdering av sedens skälighet, medan god sed representeras av 

innehållsmässiga kriterier. Handelsseden kan sägas innefatta vissa formella kriterier 

vid tillkomsten, medan god sed har dessa särskilda innehållsmässiga kriterier, dvs. 

                                                                                                                                            
Varumärkeslagen stadgas, att varumärken inte får registreras, om märket är stridande mot god sed. Se 
närmare Pohjonen 1993: 137och Haarmann 2006: 269. 4 § Mönsterlagen innefattar också ett stadgande 
om att mönster inte får registreras, om det strider mot god sed. Det förekommer inte ännu rättspraxis i 
Finland gällande mönster stridande mot god sed. Se Pohjonen 1993: 137 och Haarmann 2006: 220. 
Se Nybergh, F. 2004: 208–210, 250, 268, om kravet på god sed, i form av generalklausuler, inom 
bank–, kreditgivnings– och försäkringsverksamhet. Enligt Wuolijoki 2003: 66 är innehållet i stadgan-
det inom god sed vid bank– och försäkringsverksamheten inte enhetligt. Lagstiftaren har inte strävat 
efter att precisera begreppen eller definiera kriterierna för dem utan man har velat lämna dem öppna för 
tolkning.  
Se även 3 kapitlet 3 § 1 mom. Arbetsavtalslagen, enligt vilken en arbetstagare får inte åt någon annan 
utföra sådant arbete eller utöva sådan verksamhet som, med hänsyn till arbetets natur och arbetstaga-
rens ställning, såsom en konkurrerande handling i strid med god sed i anställningsförhållanden uppen-
bart skadar arbetsgivaren. Se även Ämmälä 2001: 125–126. 
Se även 3 § finska Bokföringslagen, där kravet på god bokföringssed förekommer och Mähönen 1993: 
79 om god bokföringssed, där det bl.a. konstateras att en hävdvunnen sed inte nödvändigtvis är god, 
men den bör vara skälig och rättsenlig. I förarbetena till bokföringslagen har man ansett att god bokfö-
ringssed får sitt innehåll ur utformningen av konventioner om bokföringspraxis och –teori. Se RP 
111/1992 och RP 173/1997. Dessa sednormer, som kan gälla bokföringens form och materiella inne-
håll, utvecklas ständigt. Bokföringsnämnden kan enligt 8 kapitlet 2 § 1 mom. bokföringslagen ge, på 
basen av myndigheters och bokföringsskyldigas anhållan, råd och utlåtanden om tillämpning av bokfö-
ringslagen. Bokföringsnämndens allmänna råd och utlåtanden spelar en  central roll vid handledningen 
av bokföringspraxis och utformningen av god bokföringssed. Se Järvinen, Prepula, Riistama & Tuokko 
2000: 29–52 och Leppiniemi 2000: 100. Bokföringsnämndens ställning i egenskap av givare av utlå-
tanden om god bokföringssed kan jämföras med upphovsrättsrådets ställning, som enligt 55 § upphovs-
rättslagen ger utlåtanden om tillämpningen av upphovsrättslagen, samt om, vilket förfarande som skall 
anses vara i enlighet med god sed enligt 11 § 2 mom och 22 § upphovsrättslagen. Utlåtandena innehar 
en avsevärd praktisk betydelse, fastän ställningstagandena i utlåtandena är av rådgivande karaktär och 
inte rättsligt bindande.  
Om andra stadganden om god sed, se närmare Saarnilehto 1992: 5–16. 
636 Se kapitel 2, 1 § konsumentskyddslagen som förbjuder marknadsföring som strider mot god sed och 
Kivivuori et al 1978: 42–47 och KOM (2001) 531 om konsumentskyddet i EU, där ett ramverk för god 
marknadssed framläggs,.  
637 Se närmare Tiili 1979: 171–172 och Saarnilehto 1993: 17. Se även Aarnio 1989a: 224, där handels-
sed (kauppatapa) definieras som en underart av sedvanerätten. 
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den är en etisk generell norm, som kontrollerar rättvisan inom ramarna för skeendet 

med materialet i verksamheten. God sed binder moralen till rätten. Handelsseden krä-

ver upprepningar i det förflutna, medan normerna för god sed återkommer i framtiden. 

Handelsseden finns inom branschen, dvs. de samfund den verkar inom, medan god 

sed är aktörsbunden.638 Dock kan en utgångspunkt vid tolkningen av stadgandet i 2 

kapitlets 1 § KSL vara, att om en viss verksamhet strider mot god handelssed är det 

inte heller förenligt med god sed. Beaktas kan, att det kan finnas fall, där ett givet för-

farande strider mot god handelssed därför att det kränker näringsidkarens konkurrent 

utan att för den skull kränka konsumenten eller vice versa. Ett dylikt handlingssätt kan 

inte anses strida mot stadgandet.639 Således föreligger inte hinder för att en viss mark-

nadsföring anses strida mot god sed även om den inte ansetts stå i strid med gott af-

färsskick. Viss ledning vid tolkningen av stadgandet i 2 kapitlets 1 § KSL kan erhållas 

ur den praxis som centralhandelskammarens opinionsnämnd mot illojal konkurrens 

utformat, trots att nämndens praxis inte kan anses vara bindande vid tolkningen av 

ifrågavarande stadgande.640  

 

I regeringens proposition till konsumentskyddslag641 anses att marknadsföring kan 

strida mot god sed också på grund av det distributionssätt som används. Man har t.ex. 

i förarbetena till konsumentskyddslagen ansett det strida mot stadgandet att kuvert 

som kan förväxlas med myndigheternas kuvert används.642 

 

Genom lagen mot otillbörligt förfarande i näringsverksamhet 1 § har likaså förbjudits 

handling i strid mot god sed. Generalklausulen ifråga kan användas både då man i 

konkurrenssyfte tillgriper marknadsföring som strider mot god affärssed och då små-

företagare och enskild yrkesutövare blir föremål för otillbörlig marknadsföring. Be-

greppet god sed skall här närmast förstås som god affärssed.643 Lagen om otillbörligt 

förfarande i näringsverksamhet förbjuder handlingar som strider mot god affärssed 

                                                 
638 Se närmare och utförligare Annola 2003: 291–295.  
639 Se närmare kapitel 3.5. om respekträtten. Jämför hur man inom respekträtten anser, att vad som är 
kränkande för upphovsmannens anseende eller egenart, i de fall där respekträtten berörs, inte behöver 
vara nedsättande för upphovsmannen och att upphovsmannens egen subjektiva uppfattning inte allena 
avgör om egenarten kränkts. 
640 Se Ämmälä 1993: 21–22 och 2001: 126. 
641 Se RP 8/1977: 25–26 och Wilhelmsson 1989: 109. 
642 Se kapitel 3.6.2.2. om webbsidor och länkar och kapitel 4.3.6. om ideellrättsliga problem vid mobila 
tillämpningar. Jämför här med kränkning av ideella rättigheter, t.ex. vid hämtande länkar samt förväx-
lingsbart material vid mobila tillämpningar. 
643 Se Tiili 1979: 147. 
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både gentemot andra näringsidkare och konsumenter. På så sätt har kriteriet för god 

sed ansetts vara ett förfarande som en redbar näringsidkare och konsument godkänner.  

 

En styrande verkan på tolkningen av begreppet har praxis haft med utlåtanden av cen-

tralhandelskammarens opinionsnämnd. Det är genom marknadsrättens rättspraxis som 

gränserna för sådant förfarande som strider mot god sed har kartlagts. Försäljningens 

tillväxt kan bli långsammare, efterfrågan kan minska och tillväxten på efterfrågan kan 

bli långsammare. Därtill kan verkningarna yppa sig i form av att upphovsmannen får 

minskat ekonomiskt stöd och att den allmänna goodwillen förloras.644 Lagen mot 

otillbörligt förfarande kan enligt Aaltonen tillämpas tillsammans med stadganden från 

andra lagar, exempelvis inom immaterialrätten. Även inom upphovsrätten kan en 

handling stridande mot god sed minska upphovsmannens försäljning av sina verk.645 

 

 

3.3.3. God sed i upphovsrätten, särskilt ideella rätten 

 

Principen om god sed förekommer inom så gott som alla områden av immaterialrät-

ten.646 Inom upphovsrätten förekommer principen om god sed uttryckligen i paterni-

tetsrätten. Det allmänna stadgandet om paternitets- eller namnangivelserätten ingår i 3 

§ 1 mom. upphovsrättslagen enligt vilken upphovsmannen skall anges på det sätt som 

god sed kräver.647 Denna skyldighet att namnge upphovsmannen bör följas då man 

framställer exemplar av verket eller då verket helt eller delvis görs tillgängligt för 

allmänheten. Denna lagregel kompletteras i Danmark, Norge och Sverige av 11 § 2 

momentet URL, som stadgar att när ett verk återges offentligt, skall källan anges i den 

omfattning, och på det sätt god sed kräver. I Finland gäller efter harmoniseringen att 

när, i enlighet med inskränkningsbestämmelserna i 2 kapitlet upphovsrättslagen, ett 

verk framställs eller görs tillgängligt för allmänheten, förutom källan även upphovs-

                                                 
644 Se RP 114/1978: 11 och Aaltonen 1985: 35. Jämför även med begreppet goodwill eller det s.k. an-
seendeskyddet i varumärkesrätten, t.ex. 6 § Varumärkeslagen, som innebär att man i ett bruk av ett va-
rumärke inte otillbörligt skall dra nytta av andra existerande och ansedda märken eller använda varu-
märket på ett sätt som är till förfång för ansedda märken, till exempel då i form av så kallad ”badverti-
sing”. Se Andersen 2001b: 136–137, där han jämför god sed vad gäller länkning med kravet på god 
marknadsföringssed, i danska markedsföringslovens § 1. 
645 Se Aaltonen 1985: 35. 
646 Se Pohjonen 1993: 137 och Haarmann 2001: 194–195. 
647 Se Pohjonen 1993: 139 och Verronen 2001: 31. 
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mannens namn skall anges i den omfattning och på det sätt som god sed kräver.648 

Samma regel tillämpas även då utnyttjande av verket sker på basen av bestämmelser-

na om avtalslicens.649 

 

Principen om god sed förekommer också i citaträtten, artikel 10(1) BK, artikel 5(3) d 

Infosoc-direktivet och 22 § nordiska upphovsrättslagarna, enligt vilka citat får göras 

ur offentliggjorda verk i överensstämmelse med god sed och i den omfattning som 

motiveras av ändamålet. Direktivet föreskriver dessutom att namn och källa skall an-

ges om detta inte visar sig omöjligt, men de nordiska länderna har kvarhållit uttrycket 

god sed.650  

 

Auktorrättskommitténs651 goda sed-formulering kan härledas från tankegången att 

bl.a. rättsläget och praxis inom det upphovsrättsliga området snabbt förändras och la-

gen bör ha möjlighet att följa med utan omarbetningar. Uttrycket ”god sed” uppfyller 

dessa förväntningar, emedan den är normativ eller ett uttryck som förutsätter värde-

ring. Detta uttryck ges betydelseinnehåll i varje ny tillämpningssituation. Uttryckets 

innehåll är beroende av många saker, såsom de värderingar och moraluppfattningar 

som råder vid tidpunkten.652 Ordalydelsen i uttrycket ”god sed” ger tillämparen av 

lagen mycket vidare tolkningsmöjligheter än direktivets uttryck ”om inte detta visar 

sig omöjligt”. ”God sed” möjliggör även en sådan tolkning, att namnet och källan kan 

förbli onämnda, fastän nämnandet av dem inte är omöjligt. Man kan tala om god sed 

sålunda endast under de förutsättningar, att det att namnet och källan inte nämns får 

ett allmänt godkännande i ifrågavarande fall. En rådande sed i någon bransch är inte 

en god sed, om inte den får allmänt godkännande, varom i meningsskiljaktigheter av-

görs i sista hand i domstolarna.653 Namn- och källangivelsekravets omfattning och 

innehåll, som grundar sig på god sed, varierar förståeligt enligt olika användningssätt 

och -syfte för materialet ifråga. Analog och digital teknik tillåter väldigt olika sätt att 

                                                 
648 Se KB 2002: 5: 50–53, 55–56, 58, RP 28/2004: 32, 35, 36, sv. prop. 2004/05:110: 84–88, Forslag til 
Lov om aendring av ophavsretsloven L 17, 19, Ot.prp.nr.46 2004–2005.   
649  Den användning som sker på basen av avtalslicens kan särskilt nämnas, då man numera i rubriken 
till 2 kapitlet URL nämner både ”inskränkningar i upphovsrätten” samt ”bestämmelser om avtalsli-
cens”. Med ändringen ville man betona, att i bestämmelserna om avtalslicens är det framför allt fråga 
om en form av kollektiv förvaltning av rättigheter. Se RP 28/2004: 85. 
650 Se vidare kapitel 3.6.3. Angivelse av källan och namnet. 
651 Se SOU 1956: 25: 199. 
652  Se Annola 2003: 291–295, Teleranta 1990: 275–276 och Ämmälä 2001: 123–124. 
653 Om betydelseinnehållet i uttrycket god sed, se närmare kapitlen 3.3.1. och 3.3.2. ovan. 
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utforma namn- och källangivelse. Till den digitala tekniken hör ändå inte sådana be-

gränsningar, som ofta godtogs i analogt material.654  

 

Enligt rådande uppfattning är principen om god sed eller principen som förutsätter 

följande av god sed gällande i civilrätten som en allmän rättsprincip, fastän det inte 

finns något allmänt stadgande i lagen.655 Specialstadgandena om god sed innefattas i 3 

§ 1 mom., 11 § 2 mom. och 22 § upphovsrättslagen656, såsom ovan konstaterats. Utan-

för dessa stadganden kan man i upphovsrättsliga förhållanden tillämpa civilrättslig 

allmän rättsprincip om att följa god sed.657 Enligt denna kan man tillämpa allmän 

rättsprincip om god sed i samband med respekträtten, fastän principen inte explicit är 

uttryckt i 3 § 2 mom. upphovsrättslagen. Användaren skall iaktta god sed så att han 

inte kränker upphovsmannens litterära eller konstnärliga egenart eller anseende. Han 

skall exempelvis inte ändra verk så, att ovannämnd kränkning sker och inte heller till-

gängliggöra verket för allmänheten i sådan form eller i sådant sammanhang att det gör 

intrång i upphovsmannens respekträtt. Användningen av ett upphovsrättsligt skyddat 

verk bör ske enligt god sed. Ett förfarande i enlighet med god sed uppfyller i detta 

sammanhang även de krav som ställs på uppfyllandet av lojalitetsprincipen.658  

 

Ovan i detta kapitel 3.3.3. har framställts endast en allmän systematik om god sed som 

hänför sig till upphovsrättslagen. Generalklausulen ingår i 3 § 1 mom. upphovsrättsla-

gen, som gäller paternitetsrätten (namnangivelserätten). Specialstadgandet om god sed 

och namnangivelserätten finns i 11 § 2 mom. upphovsrättslagen. Dessutom ingår 

stadgandet om god sed i 22 § upphovsrättslagen, som gäller citaträtten. I andra situa-

tioner kan man tillämpa den civilrättsliga allmänna rättsprincipen om god sed. Med 

denna kartläggning skapas ramar för senare framläggning av ideella rättigheter, där 

man behandlar namnangivelserätten och respekträtten samt vissa inskränkningar i 

upphovsrätten, närmast citaträtten,659 och i sammandrag namn- och källangivelseskyl-

digheten. 

                                                 
654 Se RP 28/2004: 85, Koivumaa 2003: 32 och Sorvari 2005: 219. 
655 Se Apala–Arlander 1972: 186, Hakulinen 1965: 135–136, Kivimäki & Ylöstalo 1981: 392, Pöyhö-
nen 1999: 197–198, Saarnilehto 1992: 5, Saarnilehto 1993: 2, Saarnilehto 2005: 135, Ämmälä 1993: 5 
och Ämmälä 2001: 123. 
656 Se Saarnilehto 1993: 2. 
657 Se Ämmälä 1993: 43. 
658 Se Pohjonen 1994: 173. 
659 På grund av forskningsekonomiska skäl är det ändamålsenligt att behandla alla inskränkningar i 
upphovsrätten i detta sammanhang. Ur de ideella rättigheternas synvinkel har som exempel på fall valts 
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3.4. Paternitetsrätten 

 

3.4.1. Allmänt om paternitetsrätten 

 

Upphovsmannens namn skall anges på det sätt som god sed kräver då man utnyttjar 

ett verk på en av de i 2 § upphovsrättslagen nämnda befogenheterna och i enlighet 

med inskränkningarna i upphovsrätten samt bestämmelser om avtalslicens i 2 kapitlet. 

Stadgandet i 11 § 2 mom. upphovsrättslagen förutsätter, att förutom upphovsmannens 

namn skall källan anges, om användningen grundar sig på inskränkningsreglerna i 

upphovsrätten eller bestämmelserna om avtalslicens. Med stöd av denna kan man sär-

skilja namnangivelseskyldigheten och källangivelseskyldigheten.660 Skyldigheter i 

samband med namnangivelserätten bör följas oberoende av om användningen av ver-

ket är lovligt eller olovligt.661 Vid plagiat kan det föreligga intrång inte enbart i de 

ekonomiska rättigheterna, utan också i upphovsmannens ideella intressen ligger att det 

riktiga upphovsmannaförhållandet anges.662  

 

Man skall ange upphovsmannen på exemplar av verket, där det överhuvudtaget är 

möjligt och där namnangivelsen inte kommer att verka orimligt förstörande på verket. 

Enligt Lund kan det vara fråga om vanskelighed (svårighet) att namnge på konstin-

dustiella produkter och störande eller egendomligt att ange upphovsmannens namn 

vid gudstjänster eller begravningar.663  I rättslitteraturen framgår det även att namnan-

givelse av upphovsmannen är inte i praktiken alltid nödvändigt, såsom bakgrundsmu-

sik vid restauranger, caféer etc.664 och inte heller i alla situationer möjligt, dvs. omöj-

ligt. Att frångå namnangivelse kan enligt Kivimäki vara vanligt vid byggnadskonst, 

                                                                                                                                            
privat bruk och citaträtten. Stadgandet om privat bruk väckte exeptionellt livlig diskussion i samband 
med verkställigheten av Infosocdirektivet. I diskussionen lämnades de ideella rättigheterna så gott som 
obemärkta, särskilt paternitetsrätten (namnangivelserätten), varför behandlingen av saken i forskningen 
är befogad. Fråga är om en vittomfattande inskränkning i upphovsrätten, emedan omfattande medbor-
garkretsar utnyttjar inskränkningen gällande privat bruk.I utbyte mot detta finns för upphovsmännen 
respekt för paternitetsrätten eller namnangivelserätten. Citaträtten har med digitaltekniken fått alldeles 
nya dimensioner, varför dess val såsom det andra exemplet är befogat. 
660  Se Haarmann 2005: 141, Harenko, Niiranen & Tarkela 2006: 84, Pohjonen 1993: 146, Pohjonen 
1994: 173–175 och Sorvari 2005: 211. 
661  Se Haarmann 2005: 140 och Sorvari 2005: 211. Se dessutom HD 2005: 43, som behandlas senare i 
detta kapitel. 
662 Se Olsson 2006b: 95. 
663 Se t.ex. Lund 1961: 94 och Schönning 1998: 167–168. 
664 Se dock Svea Hovrätt, FT 3622–99, där musik framfördes i samband med en utställning. Se Olsson 
2006a: 143. 
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men inte vad gäller dess ritningar.665 Man har ytterligare i rättslitteraturen ansett att 

det kan medföra praktiska svårigheter, såsom konstindustriella produkter.666 Enligt 

Auktorrättskommittén skulle det verka störande att ange upphovsmannen, t.ex. mu-

sikutförande vid gudstjänst eller av tekniska skäl kan det vara svårt att tillgodose upp-

hovsmannens anspråk att anges på exemplar av verk, exempelvis i fråga om konstin-

dustiella glasprodukter.667  

 

Eftersom substansen i god sed kan påstås variera från bransch till bransch och i enlig-

het med de specifika omständigheterna för fallet ifråga, är det rättspraxis som i långt 

kommit att avgöra vad som avses med principen om god sed i paternitetsrätten.668 

Nedan följer en klarläggning av namnangivelserättten med avsende å verkstyper, 

emedan man i rättslitteraturen ifrågasatt huruvida rätten kan vara explicit eller implicit 

eftergiven. 

 

3.4.2. Bildkonstverk 

 

Bildkonst omfattar sådana framställningar där bilden är framställningens egentliga 

syfte och där det inte ingår något nyttosyfte, såsom fallet är gällande byggnadskonst 

och brukskonst.669  

 

I rättsfallet ”Gunilla Rudling”, där HD ansåg att avlägsnande av en konstnärs namnlogotype 

från ett antal i stor upplaga framställda färgreproduktioner av målningar, vilka köpts i handeln och 

utnyttjas för biografreklam, stod i strid med 3 § URL. Färgreproduktionerna hade beskurits och bil-

derna delats och placerats i ett montage utanför en porrbio.670 

 

                                                 
665 Se  även NJA 1993: 263 och NIR 1993: 482 samt Bernitz et al 2005: 76 och Kokvedgaard & Levin 
2003: 161. 
666  Se Kivimäki 1966: 39–40, Pohjonen 1993: 140, Haarmann 1999: 106 och Sorvari 2005: 214. 
667  Se SOU 1956: 25: 116. Se även Sorvari 2005: 214. 
668 Se NJA 1993: 390 ”Ytterligare ersättning” och Koktvedgaard & Levin 2003: 111. Se även Koivu-
maa 2004: 33. Se även fallet HD 1974 II 49 ”Likaiset kädet” i t.ex. NIR 1974: 457, Castrén 1979: 58–
59, Haarmann 1999: 110 och 2006: 68 och Sorvari 2005: 209, 212, 336, 356, 363.  Fråga i fallet var 
även stridande mot god sed gällande namnangivelserätten. Se Sorvari 2005: 212 och Pohjonen 1993: 
143–144. Se även Olsson 2006a: 142, där fråga är om att praxis i fråga om begreppet god sed kan vara 
på väg att förändras gentemot att det blivit alltmer vanligt att namnge upphovsmän, t.ex. fotografer. 
669 Se Olsson 2006b: 50. 
670 Se rättsfall ”Gunilla Rudling” NJA 1974: 94. Upphovsmannen var enligt 54 § 3 st URL berättigad 
till ersättning för förlust, lidande och annat förfång som tillfogats henne genom intrånget. Åberopandet 
av ersättningskrav enligt 54 § 1 st gav inte gehör, utan majoriteten i HD anförde att kränkning enligt 3 
§ URL skall utgå endast enligt 3 st av 54 § samma lag. Se även Rosén 1989: 329–330. 
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Som en grundprincip kan man här anta att upphovsmannens namn skall anges i alla 

fall där inte störande och tekniska orsaker671 eller praktiska svårigheter672 kräver mot-

satsen i enlighet med 3 § 1 mom. URL. Ett filmbolag, som köpt sju affischer, utgö-

rande reproduktioner av konstverk som utförts av upphovsmannen Gunilla Rudling, 

skulle använda affischerna som reklam för pornografiska filmer efter att man ändrat 

dem. Reproduktionerna av G. Rudlings affischer, där namnlogon hade skurits bort, 

kränkte hennes paternitetsrätt och stred mot god sed. Till upphovsmannens ideella rätt 

hör att han respektive hon själv bestämmer om var på verket och hur det namnges 

samt även huruvida namnet överhuvudtaget skall nämnas. Namnangivelsen har inte 

ansetts ovillkorlig, men den bör ske enligt god sed. Man har också ansett att namnet 

lämnas bort endast om det är enligt god sed.673 Borttagande kan otvivelaktigt anses 

som stridande mot god sed. Reproduktionerna i färgtryck, eller s.k. affischer, hade 

tryckts i stor upplaga för försäljning till allmänheten i olika länder. I detta fall var an-

talet beskurna affischer inte större än sju, men tillämpningen av 3 § 1 mom. upphovs-

rättslagen är inte beroende av verkets mängd. De beskurna affischerna hade tillgäng-

liggjorts för allmänheten, både i entrén till biografen och i montaget utanför en bio-

graf. Man kan anse att denna handling var stridande mot god sed och minskade upp-

hovsmannens försäljning av sina verk genom att den reklam som offentliggörandet av 

affischerna kunnat medföra, nu negligerades. Därtill kan verkningarna yppa sig i form 

av att upphovsmannen får sämre ekonomiska villkor i förhållande till förlag eller mot-

svarande instanser. Detta kan ske på grund av att allmänheten inte får korrekta uppgif-

ter om vem som är upphovsman, en försummelse av informationsplikten.  

 

Textiltryck, konstvävnad, mosaik och vissa typer av glas- och keramikarbeten  samt 

smyckeskonst hänförs till alster av bildkonst. Fråga i följande fall är huruvida man på 

smycken ingraverar upphovsmannens namn. 

 

I fallet HD 1992: 63 ”Kaleva Koru”, anförde Högsta Domstolen att praxis var att ange upphovsman-

nens namn på smycken varierar. Namnet på välkända konstnärer associeras vanligtvis till en viss typ 

av smycken eller anges åtminstone på smyckets förpackning. I vissa fall gäller att namnet på upphovs-

männen till smycken enbart anges på förpackningarna. Avtalet mellan parterna i fallet förutsatte inte 

                                                 
671 Se SOU 1956: 25: 116. 
672 Se Kivimäki 1966: 40 och Koivumaa 1995: 160. 
673 Se Haarmann 2005: 143. Undantag utgörs av 23 § 2 mom. URL, där det stadgas om artiklar om 
dagsfrågor. Då förekommer en ovillkorlig skyldighet att alltid ange upphovsmannen och källan. Se RP 
28/2004: 33–34 och 98. Se Harenko, Niiranen & Tarkela 2006: 182. 
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att namnet på upphovsmännen skulle anges på varje enskilt smycke. Upphovsmannen ansågs därmed 

inte ha rätt till ersättning på grund av upphovsrättsligt intrång. 

 

I fallet har man tagit fasta på att då det gäller att igenkänna upphovsmannen till 

smycket är den konstnärliga utformningen av smycket av större vikt än själva namnet 

på upphovsmannen. Detta kan gälla för redan etablerade och välkända konstnärer, 

men för nya förmågor kan det vara svårare att göra sig kända, ifall inte konsumenterna 

får klar information om vem som är upphovsman till verket, speciellt om HD i moti-

veringarna till domslutet konstaterat, att det inte i branschen (affärerna) var ett uteslu-

tande eller ens ett vedertaget bruk. Man har i motiveringarna tagit fasta på branschse-

den. Men variationer förekommer i branschen. Särdeles etablerade konstnärers namn 

fogas i allmänhet på varje verk, men det är inte ett konsekvent förfarande. I branscher 

förekommer också att man oberoende av ryktbarhet endast anger upphovsmannen på 

förpackningarna.674  

 

Ett av de centrala innehållen i paternitetsrätten gäller frågan om att främja god sed 

inom branschen. Huvudsaken är att seden är god och att namnangivelse sker i någon 

annan tillämpbar och tillgänglig form, såsom försäljningskataloger och broschyrer. 

Strömholm anför, att branschsedvänjor som får anses någorlunda allmänt godtagna av 

berörda parter och som inte innebär åsidosättande av berättigade intressen måste i för-

sta hand beaktas675. Endast om god sed tillåter att frångå namnangivelsebestämmelsen 

är det acceptabelt. Enbart befäst förfaringssätt gäller inte för att åberopa sedvänjan.676 

Här kunde eventuellt ”som en nödlösning” en användning av signum lämpa sig, om 

hela namnets utsättande kunde innebära att verket förlorar i konstnärligt avseende. I 

det svenska förarbetet till ändringen av upphovsrättslagen677 poängterades att sed är 

att namnangivelse tillämpas vid avtal. Utgångspunkten är att namnet skall påföras var-

je exemplar som framställs i mån av möjlighet.678 

 

                                                 
674 Se om fallet även Pohjonen 1993: 140 och 1994: 157, 174, Haarmann 1999: 105, 118, Bruun 2001: 
35, Koivumaa 2004: 33 och Sorvari 2005: 215. 
675 Se Strömholm 1975: 330. 
676 Se Haarmann 2005: 143 och Sorvari 2005: 215. 
677 Se sv.prop. 2004/05:110. 
678 Se Välimäki 2006: 34. 
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Om namnangivelse anses i rättslitteraturen, att man på konstindustriella produkter, 

särskilt glasvaror, kan stöta på praktiska svårigheter att namnge upphovsmannen.679 

På dessa smycken kunde eventuellt ”som en nödlösning” en användning av signum 

lämpa sig, om hela namnets utsättande kunde innebära att verket förlorar i konstnär-

ligt avseende. I det svenska förarbetet till ändringen av upphovsrättslagen680 poängte-

rades att sed är att namnangivelse tillämpas vid avtal.  

 

Uppmärksamheten för en nykomling, icke ännu väletablerad upphovsman i bran-

schen, kan öka efterfrågan på konstverken då god sed vid namnangivelsen följs inom 

branschen. Fråga kan då också vara om denna parts fördel och iakttagande av hans 

intressen och behov och även hans subjektiva uppfattning om saken.681 

 

3.4.3. Litterära verk 

 

Till de litterära verken hör det egentliga skönlitterära området, vare sig det är fråga 

om en roman eller en novell, lyrik eller någon annan litteraturform med litterär syft-

ning. Även skolböcker omfattas av det litterära verksområdet.  

 

I ett finskt rättsfall HD 2005: 43 ”Lärobok i språk”, som gällde en lärobok omfattande en 

skild textdel och ordlista. Ett företag hade utan upphovsrättsinnehavarnas medgivande kopierat ordlis-

tan på maskinläsbara disketter och börjat marknadsföra disketterna. Högsta Domstolen ansåg att före-

taget hade kränkt upphovsrättsinnehavarnas paternitetsrätt.682 

  

I rättsfallet ”Lärobok i språk” hade ett företag marknadsfört litterära verk (skolböck-

er) utan att namnge upphovsmännen på maskinläsbara disketter eller i marknadsfö-

ringen av dem, vilket är att anse som stridande mot god sed. God sed hade förutsatt att 

man även nämnt upphovsmännen till de litterära verken, emedan disketterna innehöll 

ordlistor, som var en del av de litterära verken. Upphovsrättsligt skydd omfattas av 

såväl hela som delar av verk, såvida de uppfyller verkshöjdskraven, vilket HD tog 

ställning till i sina motiv. 

 

                                                 
679 Se Kivimäki 1966: 40, Haarmann 2005: 142 och Schönning 1998: 167. 
680 Se sv.prop. 2004/05:110. 
681 Se Pohjonen 1993: 140–141. 
682Se t.ex. Mansala 2005: 336–338 och Sorvari 2005: 209. 
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I enlighet med 3 § 1 mom. upphovsrättslagen har upphovsmannen rätt att bli angiven 

med sitt namn då exemplar av ett verk framställs eller verket helt eller delvis görs till-

gängligt för allmänheten på det sätt som god sed kräver. Namnangivelseskyldigheten 

är inte ovillkorlig, utan man bör ange upphovsmannens namn såsom god sed krä-

ver.683 Avsikten att använda objektet, de olagligt framställda kopiorna, utan angivelse 

av upphovsmannens namn, i en aktivitet som är i konflikt med principen om god sed 

skadade upphovsmannen, emedan allmänheten inte kunde få vetskap om vem som 

hade skapat verket.  

 

HD fastställde i sin dom att intrång skett i namnangivelserätten enligt 3 § 1 mom. 

URL, varmed ersättning i enlighet med 57 § 2 mom. upphovsrättslagen skulle erläg-

gas åt upphovsmännen för intrång i namnangivelserätten.  

 

I avgörandet togs ställning till otillbörligt förfarande i näringsverksamhet, men HD 

konstaterade, att innehavarna till de ekonomiska rättigheterna, bokförlagen, inte har 

specificerat hurudan ekonomisk förlust med marknadsstörningar och avbrott i konsu-

mentrelationerna de åsamkats genom det svarande företagets handlande. Av denna 

anledning ansåg HD att ersättning inte kunde utdömas.684 Man har inte erhållit HD:s 

ställningstagande, huruvida skada förorsakad av marknadsstörningar enligt lagen om 

otillbörligt förfarande i näringsverksamhet kunde tillämpas vid intrång i upphovsrät-

tens ekonomiska rättigheter. Däremot framförs här synpunkter på att intrång i de ide-

ella rättigheterna kan motiveras med argument eller parametrar som gjorts gällande 

vid otillbörligt förfarande i näringsverksamhet. Händelseförloppet var, att företaget 

hade marknadsfört de digitala litterära verken via sin webbsida på Internet, varifrån 

man även kunde köpa dem.685 På grund av att upphovsmännen inte hade namngivits 

och förbundits vid sina verk hade de inte kunnat skörda frukterna av sitt eget arbete.686 

Däremot hade företaget ”seglat under fel flagg” och njutit av reklam med falska upp-

gifter. Företagets ageranden kunde ha bidragit till att upphovsmännens namn inte blir 

vida känt och att de eventuellt inte hade lika goda förutsättningar att erhålla ekono-

miskt understöd i framtiden, då försäljningen av originalverkens upplagor minskat, 
                                                 
683 Se Haarmann 2005: 142. 
684 Se även Mansala 2005: 336–350. Mansala behandlar intrånget ur de ekonomiska rättigheternas syn-
vinkel. Se Harenko, Niiranen & Tarkela 2006: 50–51. 
685 Se Mansala 2001: 70 och Sorvari 2005: 265. 
686 Se Strömholm 1956: 197, Saxén 1955: 20, Haarmann 1999: 103 och Koktvedgaard & Levin 2003: 
138–139. 



ACTA WASAENSIA 161 

detta p.g.a. att renommé-uppbyggelsen försvagades här.687 Företaget hade i sin verk-

samhet inte handlat förenligt med god sed och visat upphovsmännen brister enligt lo-

jalitetsprincipen, dvs. man hade förbisett upphovsmännens fördel och behov688 genom 

att underlåta att nämna deras namn på disketterna och i marknadsföringen enligt 3 § 1 

mom upphovsrättslagen. 

 

Till exempel utgivningen av en bok har uppfattats som ett utnyttjande som kräver att 

namnen på alla upphovsmän anges, då det är viktigt att någon sammanblandning av 

upphovsmännen inte sker.689 Det har ansetts att namnet på upphovsmannen däremot 

inte behöver anges vid reklam, om det saknar betydelse för upphovsmannen eller om 

det är störande, såsom till exempel på restauranger och vid kyrkliga förrättningar.690 

Ett visst mått av flexibilitet har alltså krävts vid angivandet av upphovsmannens 

namn.691 I ovannämnda fall var namnangivelse vid reklam något som upphovsmännen 

synbarligen inte motsatt sig, snarare förväntat sig. 

 

Det är av ingen relevans för paternitetsrätten i vilken omfattning ett upphovsrätts-

skyddat verk används så länge det kan identifieras som skapat av en viss upphovsman 

(1 § URL). Det är inte heller av betydelse huruvida verket görs tillgängligt för all-

mänheten i en bearbetad version (4 § 1 mom. URL), med en ny teknik eller i ett nytt 

medium så länge som upphovsmannen till verket ifråga kan anknytas till verket. Att 

ett verk mångfaldigas i en form som har en likhet med originalverket, betyder inte att 

upphovsmannens namn inte skulle behöva anges. Skyldigheten att ange upphovsman-

nens namn i enlighet med god sed är inte heller beroende av huruvida utnyttjandet av 

verket är lagenligt eller ej eller i enlighet med någon lagregel om undantag eller be-

gränsning.692 

 

Utöver det skönlitterära omfattar det litterära verksbegreppet också beskrivande fram-

ställningar och rapporter som uppfyller verkshöjdskraven. 

 

                                                 
687  Se t.ex. Nordell 1991: 381 och Koivumaa 2003: 31. 
688 Se Muukkonen 1993: 1044 och 1046 samt Mähönen 2001: 102 och 114. 
689 Se Rosén 1989: 111. 
690 Se Sorvari 2005: 214 och 221. 
691 Se t.ex. sv. prop. 2004/05: 110. Se Verronen 2001: 31. 
692 Se RP 28/2004: 82, Verronen 2001: 31, Haarmann 2005: 140–141 och Sorvari 2005: 210. 
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I rättsfallet Vestre Landsret B–0102–93 ”Biolog”, gällde saken en fast anställd biolog, 

som krävde att hennes namnangivelserätt skulle tas i beaktande i samband med en 

rapport som hon gjort i ett anställningsförhållande i en kommun. Med hänvisning till 

god sed ansåg rätten det berättigat att biologens namn skulle anges på alla exemplar 

av rapporten. Rapporten ansågs inte vara av sådan karaktär, att den omfattades av 9 § 

URL, som reglerar att lagar och förordningar samt beslut och yttranden av myndighet 

eller annat offentligt organ inte är föremål för upphovsrätt, utan biologens rapport be-

fanns vara ett upphovsrättsligt verk enligt 1 § URL. Man torde kunna anse att avgö-

rande för namnangivelseplikten var, att det, åtminstone var en sedvana i andra kom-

muner att upphovsmannens namn angavs. Fråga kan även vara om skydd av den sva-

gare parten, upphovsmannen, att lojalitetsprincipen skall beaktas.693 

 

3.4.4. Musikaliska verk 

 

Ett musikaliskt verk har karaktären av ett musikaliskt verk oavsett i vilken form det 

framträder, dvs. i form av notskrift, som inspelning eller som ett offentligt framföran-

de. 

 

Det har inte ansetts tillåtet att, på ett eller annat sätt, ta bort upphovsmannens namn 

från verk som görs tillgängliga för och framförs för allmänheten.694 Till exempel för-

utsätter principen om god sed att namnen på upphovsmannen och den utövande 

konstnären anges när deras musikverk spelas såväl i analoga som digitala media.695 

Detta krav kan även uppfyllas genom att namnen på upphovsmannen och den utövan-

de konstnären anges till exempel i skriven form i programkolumner i tidningar eller i 

digital form som diverse meddelande.696 Som följande fall visar kan det dock vara 

svårt att bedöma när kravet på god sed uppfylls. 

 

Upphovsrättsrådet i Finland ombads ta ställning i ett fall 1992:13 angående radiosta-

tion B:s sändningar av klassisk musik: 

                                                 
693 Se Pohjonen 1995: 182–183. 
694 Se Pohjonen 1993: 143. 
695 Se Koivumaa 2004: 32, Karhu 2005: 290 och 2006: 298–299 och Stannow et al 2005: 69. 
696 Infosocdirektivet förutsätter inte angivande av innehavare av närstående rättigheter, men namn– och 
källangivelsebestämmelsen i 11 § 2 mom. tillämpas även på de närstående rättigheterna, se RP 
28/2004: 87, RP 29/2004: 14 och sv. prop. 2004/05: 110. Se även Koivumaa 2004: 32. Se vidare i kapi-
tel 4 om DRM. 
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Enligt part A sände radiostation B musik verk på ett sådant sätt att det förblev oklart när ett musika-

liskt verk var slut och det följande började. Därtill blandades musiksändningarna med reklam. A me-

nade att detta stred mot upphovsmannens ekonomiska och ideella rättigheter, då det var omöjligt att 

veta vems musikverk som spelades och då detta sätt minskade respekten för klassisk musik och degra-

derade den till en simpel vara. 

Företrädare för radiostationen B menade att upphovsmännens namn alltid nämnts när deras verk sän-

des och att musikverk aldrig blandats med reklam. B var överlag av den åsikten att det är svårt för ra-

dio-stationer att förmedla programuppgifter till lyssnarna. De vanliga dagstidningarna hade inte pub-

licerat programuppgifterna och radiostationen hade börjat publicera en egen tidning Klassinen Musi-

ikki, för att uttryckligen förmedla programuppgifter åt lyssnarna. 

Upphovsrättsrådets åsikt i saken var att principen om god sed förutsätter att kompositörernas och de 

utövande konstnärernas namn nämns när deras verk spelas. I vissa fall kan detta krav uppfyllas genom 

att namnen nämns i programkolumner i tidningar. Radiostation B:s verksamhet baserade sig på sänd-

ning av klassisk musik och den centrala ställning som de klassiska musikverken hade i dess verksamhet 

gjorde sitt till att betydelsen av de ideella rättigheterna betonades. Upphovsrättsrådet ansåg att radio-

stationen B hade nämnt kompositörernas och de utövande konstnärernas namn i enlighet med god sed 

men i vissa särskilda fall försummat att uppfylla kravet på att nämna namnet på kompositörerna och de 

utövande konstnärerna. Radiostationen B ansågs sålunda inte ha gjort intrång i kompositörernas och 

de utövande konstnärernas ideella rättigheter.  

 

Kravet på god sed ansågs således ha uppfyllts i stort eftersom man vidtagit åtgärder 

för att förmedla programuppgifterna åt lyssnarna. Det att upphovsmännens namn inte 

framkom i vissa särskilda fall var inte en tillräcklig grund för att intrång i de ideella 

rättigheterna skulle ha skett. Ur en helhetssynvinkel var försummelserna så ringa, att 

man ansåg dem inte utgöra sådana kränkningar, som skulle ge upphov till upphovs-

rättsliga påföljder.697 Det normala ansågs således vara att namnen på upphovsmännen 

angavs. Till det kan man tillägga att det torde förekomma en god sedvana i branschen, 

emedan det är enligt god sed att namnge upphovsmännen och de utövande konstnä-

rerna i radio och TV698. Förpliktelse att ange upphovsmännen och de utövande konst-

närerna vid framföranden gäller då det är fråga om ett tillgängliggörande för allmän-

heten. En tillräcklig grund för intrång är inte att det sker vissa, kanske sporadiska, un-

dantag från en allmän praxis. Man kan anlägga en objektiv måttstock för denna fadäs. 

 

När musikverk framförs live för allmänheten är det oftast ingen tvekan om att namnen 

på kompositörerna, andra upphovsmän och de utövande konstnärerna nämns i pro-

                                                 
697 Se Sorvari 2005: 215. Se om fallet även Harenko, Niiranen & Tarkela 2006: 52. 
698 Se Stannow et al 2005: 69. 
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gramblad eller i samband med framförandet.699 Den rådande seden i radio- och andra 

sändningar har varit att titlarna på en rad verk nämns samtidigt. Likaledes är det vid 

TV-sändningar och biografspelningar vanligt att en samlad lista av upphovsmän, ut-

övande konstnärer, medarbetare och andra medverkande visas. Enligt Karhu är en rå-

dande sed inte alltid ur upphovsrättslig synpunkt en god sed, varmed han exempelvis 

nämner radions massutnyttjande av lätt musik. Då man spelar musik av den lätta gen-

ren har en rådande sed blivit, att man inte i något skede nämner upphovsmännen eller 

de utövande konstnärerna. Detta förfaringssätt uppfyller inte ens de minimikrav, som 

förutsätter att man enligt god sed namnger upphovsmännen.700 Enligt Koktvedgard & 

Levin har sådan praxis dock ansetts mera som en gest utan större värde än något som 

skulle ha relevans för rättsinnehavarna.701 Trots allt, ligger det, förutom i upphovs-

männen intresse, även i nuvarande och presumtiva konsumenters intresse att få veta 

vem som är upphovsmän till ett visst verk.702 

 

I de följande danska och svenska rättsfallen tillmättes kravet på god sed i paternitets-

rätten dock stort värde. 

I ett danskt rättsfall (U 1947: 187 Ö ”Den lille Napoleon”) ansåg domstolen att försummel-

sen att i samband med en filmspelning inte nämna namnet på kompositören till filmmusiken utgjorde ett 

intrång i kompositörens namnangivelserätt. Kompositören ansågs ha rätt att få sitt namn nämnt. Det 

faktum att han hade fått ersättning för sitt kompositionsverk påverkade inte hans rätt att bli nämnd i 

samband med sitt verk.703 

 

Domstolens beslut visar att huvudregeln alltid skall vara att upphovsmannens namn 

nämns, ifall inte särskilda oöverkomliga hinder förekommer för ett omnämnande. 

Med detta ställningstagande befrämjade domstolen en sedvanebildning inom bran-

schen. Här ansågs namnangivelsen inte bara vara en värdelös gest, utan försummelsen 

av namnangivelsen ansågs som stor och stridande mot god sed. Upphovsmannens rätt 

att bli namngiven i enlighet med 3 § 1 mom. upphovsrättslagen bidrar till att han blir 

känd för sitt upphovsmannaskap, vilket medför att han kan etablera sig på marknaden 

och bli konkurrenskraftig med sina verk. Enligt principen om god sed är en handling 

som förorsakar upphovsmannen skada rättsstridig.  

                                                 
699 Se Susiluoto 1997: 64. 
700 Se Karhu 2005: 290 och 2006:  299. 
701 Se t.ex. Koktvedgaard & Levin 2003: 138–141. 
702 Se Schönning 1998: 167. 
703 Se om fallet Schönning 1998: 167, 581 och Koktvedgaard 2005: 467. 



ACTA WASAENSIA 165 

Noterbara synpunkter är dock, såsom även Schönning704 påpekar, att namnangivelse-

rätten är beroende av god sed och inte absolut. Numera förekommer en ovillkorlig 

skyldighet att ange upphovsmannens namn och källan, då fråga är om artiklar om 

dagsfrågor. Detta förutsätts av Infosocdirektivets artikel 5(3) punkt c). Detta stadgan-

de om informationsskyldighet innefattas numera i 23 § 2 mom. upphovsrättslagen.705 I 

andra fall gäller skyldigheten att informera om upphovsmannens namn och källan om 

det är i överensstämmelse med god sed, m.a.o. om man inte kan namnge p.g.a. omöj-

lighet eller svårighet att uppfylla kraven.706 I dylika fall kan i rättslitteraturen framför-

da tankar om att bortlämnande sker enbart om det är enligt god sed eller överens-

kommelse vara på sin plats.707 Sedvanan på det enskilda området är av betydelse, men 

god sed är inte detsamma som varje sedvana eller skick och bruk. Men om sedvanan 

inte representerar en rimlig och ärbar handling, stämmer den inte överens med kravet 

på god sed.708 I och med att utnyttjande av upphovsmannens musikverk förekommit 

hade utnyttjaren inte beaktat den fördel och det intresse som upphovsmannen skulle 

ha av att bli namngiven och få den erkänsla som kunde komma honom till del, m.a.o. 

brister enligt lojalitetsprincipen gentemot upphovsmannen.709 

 

I ett liknande fall i Högsta domstolen i Sverige, Stadens löjtnant, 

var det en rad kända svenska kompositörer som hävdade att deras paternitetsrätt inte beaktades i den 

omfattning som principen om god sed kräver när deras musik spelades i Sveriges Television (SVT).710  

  

Högsta domstolen biföll kompositörernas krav och ansåg att SVT hade brutit mot god 

sed på området genom att underlåta att namnge upphovsmannen. Upphovsmännens 

namn skall alltid nämnas så länge det inte är omöjligt på grund av tekniska eller 

störande orsaker711. Högsta domstolen betonade att utvecklingen går emot starkare 

skydd för upphovsmän och att SVT inte kan hålla fast vid sin gamla praxis. Domsto-

len påpekade därtill att SVT var väldigt mån om att nämna sina egna medarbetare, 

fastän dessas roll kan vara av mindre betydelse. Möjligheterna att nämna namnen på 

                                                 
704 Se Schönning 1998: 167. 
705 Se RP 28/2004: 33–34 och 98. Se Harenko, Niiranen & Tarkela 2006: 182. 
706 Se Koivumaa 1995: 160. 
707 Se Haarmann 2005: 143 
708 Se Ämmälä 1993: 19 och 43. 
709 Se Pohjonen 1993: 173. 
710 Rättsfall NJA 1996: 354 ”Stadens löjtnant”. Se även om fallet i NIR 1997: 294, Koktvedgaard & 
Levin: 2003: 139, 140, 461, Bernitz et al 2005:76, 275 och Sorvari 2005: 215. 
711 Se SOU 1956: 25: 116. 
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kompositörerna när deras verk framfördes fanns alltid.
712  Fråga var om att iaktta upp-

hovsmännens behov av att bli nämnda och att utnyttjaren inte sätter egna intressen 

framom upphovsmännens. 

 

Beslutet i detta fall uppfattades som en seger för de ideella rättigheterna eftersom ris-

ken alltid finns att dessa inte beaktas i den omfattning som god sed kräver i olika me-

dia. I detta fall gäller frågan att elektroniska media skall behandlas på samma sätt som 

traditionella media.713 Huvudprincipen är att upphovsmannens namn skall anges i en-

lighet med god sed när hans verk framställs och görs tillgängligt för allmänheten.714  

 

Namnangivelse skall även ske vid offentliggörande i radio och TV, medan man i syn-

nerhet i dessa medier kallar namnangivelsen för kreditering. Denna kreditering an-

knyts enligt Schönning till upphovsmannens ekonomiska intressen inom ideella rät-

tigheter. I och med att då upphovsmannen blir känd som skapare till sina verk, kan 

han få den renommé, som är betydelsefull för verkens marknadsföring och framtida 

arbetstillfällen. Krediteringen har också betydelse för identifieringen av rättsinnehava-

re i samband med de kollektiva ersättningarna. Intressant i sammanhanget är, att 

Schönning påpekar, att det inte spelar någon roll för namnangivelseskyldigheten om 

den påför användaren utgifter.715 

 

För upphovsmannen är det dels viktigt att av rent ideella personliga skäl bli om-

nämnd, men dels av ännu större vikt är den ovannämnda ekonomiska aspekten. För 

upphovsmannen betyder det att hans namn blir mera känt, vilket sannolikt leder till att 

han blir mer efterfrågad av allmänheten.716 Frågan kan då gälla att användaren beaktar 

upphovsmannens intresse och behov att få erkänsla. Televisionen är ett av de bästa 

medierna för att öka attraktionen.  

 

Det har saknats en ingrodd praxis eller sedvana på området när det gäller att namnge 

upphovsmannen i televisionsprogram. Beslutet att namnge upphovsmannen i samband 

med televisionsprogrammet är i enlighet med god sed enligt HD, trots att namnangiv-

                                                 
712 Se Haarmann 2005: 143–144 och Sorvari 2005: 215. 
713 Se Koivumaa 2004: 32. 
714 Se SOU 1956: 25: 116. 
715 Se Schönning 1998: 166–167. Se även Stannow 2005: 69–70. Se även det svenska rättsfallet NJA 
1996: 354 ”Stadens löjtnant”. Se om fallet NIR 1997: 294 och Rosén i JT 1996/97: 142. 
716 Se Pohjonen 1993: 146–147 och Sorvari 2005: 213. 
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ningen inte hade stadgat sig på området i fråga eller varit en sedvana. Bestämmelsen 

om angivande av upphovsmannens namn gäller uteslutande när utnyttjandet av verket 

grundar sig på avtal med upphovsmannen.717 

 

Enligt god sed kan man inte försumma namnangivelseskyldigheten, emedan man kan 

lämna uppgifterna om upphovsmannen på ett flertal olika sätt, exempelvis i tryckta 

program, muntligen i anslutning till programmet eller i en textremsa på bilden under 

sändningen.718  Att namnge upphovsmän i en samlad lista efter programmet då nam-

nen bara rullas upp kan anses ”som en tom gest”719.  

 

Det kan dock förekomma situationer, där det är av mindre betydelse för upphovsman-

nen att hans namn anges, eller förhållanden där det är störande att ange namnet på 

upphovsmannen, såsom vid kyrkliga förrättningar,720 eller på restauranger, caféer har 

man ansett namnangivelse vara utan betydelse.721 På restauranger och caféer är det här 

fråga om s.k. lugn bakgrundsmusik.722 Vid t.ex. live-framföranden skall nog namnet 

på upphovsmannen anges.723 I vissa fall kan det dock vara tekniskt svårt att ange 

namnet på upphovsmannen.724 Det kan understrykas att digital teknik ändå medger 

helt andra förutsättningar för namnangivandet än analog teknik. Exempelvis innehål-

ler ordbehandlingsprogram hypertextegenskaper som möjliggör att ta avsevärt mera 

information om upphovsmannen och källan i digitalt textmaterial.725  

 

Vid vissa tillfällen kan det dock uppfattas såsom störande och är följaktligen inte i 

enlighet med god sed, att ange upphovsmannens namn när hans verk görs tillgängligt 

eller framförs för allmänheten, såsom ovannämnt då musikverk framförs t.ex. vid be-

gravningar726 och dylika sammanhang, när musikverk används som bakgrundsmusik.  

Med en viss reservation kan påpekas, att man vid de flesta religiösa sammankomster 

får information om upphovsmännen i tryckta textblad eller psalmböcker. Gällande 

                                                 
717 Se sv. prop. 2004/05: 110. 
718  Se Haarmann 2005: 143–144 och Pohjonen 1993: 139–140. 
719  Se Koktvedgaard & Levin 2003: 140. 
720  Se Sorvari 2005: 214. 
721  Se Sorvari 2005: 213. 
722  Se SOU 1956: 25: 116. 
723 Se Koktvedgaard & Levin 2003: 139–140. 
724  Se Koivumaa 1995: 160 och Haarmann 1999: 106. 
725 Se RP 28/2004: 85–86. 
726 Se Strömholm 1966:II:1: 18. 
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bakgrundsmusik vid restauranger går det att praktiskt ordna med angivande av upp-

hovsmännen, eftersom man ofta har färdigt inspelade band på vilka man också kunde 

nämna upphovsmännen utan att gästerna blir störda. Namnangivelse är också praktiskt 

möjlig på vissa typer av konstverk och design. I anslutning till utställningar är det an-

geläget att namnge upphovsmannen till den musik som framförs i samband med ut-

ställningen för att komplettera denna. Här är skyltning praktiskt och tekniskt möj-

lig.727  

 

I ett fall tog Svea Hovrätt, FT 3622–99, ”Museum” ställning till att upphovsmannen 

anges i den omfattning och på det sätt som god sed kräver. Hovrätten ansåg att det 

inte förelåg något praktiskt eller tekniskt hinder mot att ange upphovsmannen till mu-

sik, som framfördes i samband med en utställning, redan när utställningen öppnades. 

Hovrätten fann att museets underlåtenhet att namnge upphovsmannen under hela ut-

ställningstiden inte var förenlig med god sed.728 

  

Avsikten med kravet på god sed skall förstås såsom att 1) stöda en rådande praxis, 

ifall denna är en god sådan, 2) befrämja att en god praxis uppkommer ifall ingen så-

dan förekommer inom området ifråga.729 Såsom Auktorrättskommittén730 insåg är si-

tuationen där att praxis inte ses som en norm, under alla omständigheter också sådana 

där lagregeln kan bli svår att tillämpa. Ifall lagstiftaren inte ställer upp klara regler för 

varje specifik situation, är det dock domstolarnas sak att tillsammans med experter 

inom området styra praxis så att en god sed utvecklas. I osäkra och oklara situationer 

kan det sålunda tolkas som bättre att upphovsmannens namn anges än motsatsen. Det-

ta är inte endast i enlighet med upphovsmannens ideella intressen, utan har även en 

klar ekonomisk betydelse, emedan upphovsmannen kanske blir mer känd och kan 

skapa sig ett marknadsvärde. Lojalitetsprincipen framträder även i detta sammanhang, 

för upphovsmannen kan anse sig berättigad till att inte behöva erfara att utnyttjaren 

sätter sina egna intressen framom upphovsmannens, emedan den andra partens, såsom 

upphovsmannens, berättigade intressen (förmåner) bör beaktas i skälig mån.731 

 

                                                 
727 Se Svea Hovrätt, FT 3622–99, ”Museum”.  
728 Se om fallet även Olsson 2006a: 143. 
729 Se Pohjonen 1993: 141. 
730 Se SOU 1956: 25: 116–117. 
731 Se Pohjonen 1994: 173.  
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3.4.5. Databaser och datorprogram 

 

Databaser och datorprogram är typer av litterära verk. Vad som är ett datorprogram 

definieras inte i upphovsrättslagen. 

 

Endast fysiska personer kan ha ideella rättigheter till sina verk.732 En arbetsgivare el-

ler juridiska personer, kan nog ha härledda ekonomiska rättigheter till verk som hans 

arbetstagare utfört i t.ex. tjänst eller under ledning av någon överordnad i hans före-

tag.733  

 

Om rådande praxis angående paternitetsrätten, datorprogram och databaser, före-

kommer varierande uppfattningar om hur de skall tolkas. Rosén anser, att varje skapa-

re av ett verk bereds tillfälle att kräva namnangivelse- och respekträtt.734 Enligt data-

basdirektivet tillkommer den ideella rätten av upphovsrätten till en databas upphovs-

mannen som skapat databasen och skall utövas i enlighet med medlemsländernas lag-

stiftning och enligt bestämmelserna i Bernkonventionen. Den ideella rättigheten faller 

utanför databasdirektivets tillämpningsområde.735 Upphovsmäns och andra rättsinne-

havares intressen koncentreras på verk enligt 1 § URL och andra skyddsobjekt som 

eventuellt utgör innehåll i databaser enligt 49 § URL.736  

 

I det förslag som kommissionen gav om databasdirektivet fanns ett stadgande om 

övergången av de ekonomiska rättigheterna till databaser skapade i arbetsförhållan-

den. Stadgandet avlägsnades dock från det slutliga direktivet och saken lämnades att 

                                                 
732 Se t.ex. 3 § 1 momentet nordiska upphovsrättslagarna, SOU 1956: 25, KB 1953: 5, Odelstingspro-
posisjonen 26 (1959–60) och Udkast til lov om ophavsreten (1951). Se Välimäki 2006: 33.  
733 Se 40b §, ibid. Se artikel 2(3) Datorprogram–direktivet 91/250/EG och ingresspunkt 28 Databas–
direktivet 96/9/EG. Se dock Rosén 1995: 11, 13, 21–22 och 30, Nordell 1993: 375, Hollmén 1998:29 
och Välimäki 2006: 33–34. Enligt Koktvedgaard & Levin övergår inte den ekonomiska upphovsrätten i 
ett fast anställningsförhållande på arbetsgivaren i vidare utsträckning än vad som är nödvändigt vid 
produktionstidpunkten med hänsyn till företagets normala verksamhet, se Koktvedgaard & Levin 2003: 
110. Se även det danska rättsfallet U 1994: 349 ”Kanal 2”, ”Fast anställning”, där fråga var om att de 
ekonomiska rättigheterna övergått till arbetsgivaren. Se om fallet NIR 1996: 100, Koktvedgaard 2005: 
104–105 och Schönning 1998: 445–447. 
734 Se Rosén 1995: 11, 13, 21–22 och 30 samt Välimäki 2006: 34, Koivumaa 1995: 160–161 och 2004: 
52, Pohjonen 1993: 141–142, Schmidt 1989: 253 och Blume 1989: 74. Enligt 40 b § 2 mom finska 
URL stadgas att regeln i 1 mom. enligt vilken datorprogram och databaser skall övergå till arbetsgiva-
ren, inte tillämpas på datorprogram eller verk i direkt anknytning till dem skapade av en upphovsman 
som utför självständigt arbete inom undervisning eller forskning vid en högskola. Se RP 170/1997 s. 15 
och Herler, B. 2004: 38. 
735 Se databasdirektivet 96/9/EG, punkt 28. 
736 Se RP 170/1997: 16. 
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avgöras av medlemsstataerna, såsom framkommer i direktivets ingressdel 29 punk-

ten.737 I Finland löstes frågan genom att tillägga ett hänvisningsstadgande till 40b § 3 

mom. URL, enligt vilket vad som bestäms om datorprogram tillämpas på motsvarande 

sätt på databaser vid utförande av arbetsuppgifter som följer av ett arbetsförhållande 

eller ett tjänsteförhållande. Upphovsrätten till databaser hör i alla situationer initialt 

till den fysiska person som är upphovsman till databasen. Enligt sagda hänvisnings-

stadgande övergår upphovsrätten till databasen till arbetsgivaren. Detta special-

stadgande ansågs som ett undantag från upphovsrättens huvudregel, enligt vilken 

upphovsmannen har rätt att bestämma över sitt verk.738 Övergången av de ideella rät-

tigheterna till databaser i arbetsförhållanden bands vid stadgandena om datorpro-

gram.739 De ekonomiska rättigheterna till datorprogram och databaser, som skapas av 

en arbetstagare i en arbetssituation, övergår till arbetsgivaren, men för de ideella rät-

tigheternas del är situationen annorlunda.740 Datorprogram- och databasdirektiven ger 

medlemsstaterna möjlighet att avgöra, huruvida också de ideella rättigheterna skall 

övergå till arbetsgivaren.741  

 

Upphovsrätten till ett verk hör enligt 1 § upphovsrättslagen ursprungligen till den som 

skapat verket. Föreskrifter angående övergången av rättigheten i ett arbetsförhållande 

ingår i finska 40 b § URL som innehåller ett specialstadgande angående övergången 

av upphovsrätten till datorprogrammet till arbetsgivaren. Övergången av upphovsrät-

ten till datorprogram till arbetsgivaren vid utförande av arbetsuppgifter som följer av 

ett arbets- eller tjänsteförhållande innefattar endast de ekonomiska rättigheterna enligt 

2 § URL. I förarbetena till lagen ansågs att på de ideella rättigheterna tillämpas vad 

som stagdas i 3 § URL.742 Samtidigt konstaterades att de nya bestämmelserna i 40 b § 

URL inte påverkade övergången av rättigheterna i arbets- och tjänsteförhållanden för 

andra verkskategorier än datorprogram.743 I 40a § svenska URL stadgas att upphovs-

rätten i sin helhet övergår till arbetsgivaren, ifall inte annat förutsätts av ett avtal. En-

                                                 
737 Se RP 170/1997: 9 och 15 samt Kontkanen 2006: 181. 
738 Se RP 170/1997: 15–16. 
739 Se Kontkanen 2006: 182. 
740 Se artikel 2(3) Datorprogram–direktivet 91/250/EG och ingresspunkt 28 Databas–direktivet 
96/9/EG. Se dock Rosén 1995: 11, 13, 21–22 och 30, Nordell 1993: 375 och Hollmén 1998:29. 
741 Se datorprogramdirektivet 91/250/EG och databasdirektivet 96/9/EG och Rosén 1995: 11, 13, 21–22 
och 30 samt RP 211/1992: 4. 
742 Se RP 161/1990: 55–56. Se likaledes Kontkanen 2006: 181–182, Haarmann 2005: 324, Koivumaa 
2003: 31 och 33 och Välimäki 2006: 33–34  samt KB 1987:8:115–117 och Hollmén 1998: 28–29. 
743 Se RP 161/1990: 54. Se även RP 287/1994: 11 och RP 170/1997: 16. 
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ligt de finska och norska upphovsrättslagarna kan inte de ideella rättigheterna överlå-

tas, medan de kan överlåtas enligt den danska lagen. Enligt norska NOU anser man 

uttryckligen att även programmeraren och andra som deltagit i utvecklingen av pro-

grammet skall namnges, om deras insats varit självständig och originell.744 Enligt 

Schönning gäller vid datorprogram, där en bred och skiftande krets deltar i program-

utvecklingen, inte normalt en skyldighet att namnge upphovsmännen enligt dansk 

lag.745 Enligt Koktvedgaard kan man tala om en fullständig övergång, dvs. att också 

de ideella rättigheterna övergår. Han anser vidare, att varken paternitetsrätten eller 

respekträtten spelar någon större roll på detta område, men att det är av principiellt 

intresse, emedan man inte kan avtala om total övergång av de ideella rättigheterna. 

Dock hänvisas till datorprogram-direktivet, som endast omfattar de ekonomiska rät-

tigheterna och att Danmark fritt kan regulera de ideella rättigheterna.746 De svenska 

lagstiftarna använde begreppet övergår istället för överlåts, vilket bl.a. Rosén ser som 

problematiskt, eftersom begreppet överlåts används för alla överlåtelser i URL som 

baserar sig på ett avtal. Att då använda begreppet övergår för samma sak ökar förvir-

ringen. Därtill är vidareöverlåtelser av upphovsrättigheterna inte tillåtna enligt 28 § 

URL. När då begreppet övergår används istället för överlåts, kan det tolkas som om 

att det är tillåtet att de ideella rättigheterna övergår vidare, vilket säkert inte varit lag-

stiftarnas avsikt.747  

 

Upphovsrättsrådet i Finland var i ett fall 1998: 13 av den åsikten att principen om god sed i paterni-

tetsrätten inte förutsätter att namnet på ett företag som tillverkar datorprogram avsedda för att skapa 

och visa informationsboxar behöver nämnas när dessa informationsboxar förevisas för allmänheten.748 

 

Enligt en rådande praxis inom branschen anges inte upphovsmannens namn p.g.a. att 

datorprogram eller databaser inte uppfattas på samma sätt som personliga verk skapa-

de av upphovsmän. Man har inom branschen anammat ett ställningtagande att det inte 

förekommit en namnangivelseplikt eller sedvana749. Detta kan delvis bero på att upp-

                                                 
744  Se NOU 1986: 18: 12. 
745 Se Schönning 1998: 167. 
746 Se Betaenkning 1197/1990: 66–94, RP 161/1990: 22 och 54, sv. prop. 1988/89: 85, KB 1987: 7 och 
Ot.prp. 33 (1989–90). Se även Koktvedgaard 1994: 96–97 och Schönning 1998: 167. 
747 Se Rosén 1995: 11, 13, 21–22 och 30. Se även rättsfallet NJA 1993: 390 ”Ytterligare ersättning”, 
där frågan gällde ett olovligt utnyttjande av en tidningsartikel i en annan tidning. 
748 Upphovsrättsrådet i Finland 1998: 13. Se även Koivumaa 1995: 158–163 och 2004: 32–33, Haar-
mann 1999: 106 och Sorvari 2005: 215. 
749 Se Välimäki 2006: 33. 
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hovsmännen till datorprogram och databaser antas ha mer ekonomiska intressen än 

ideella. Datorprogram eller databaser ses mera som produkter än som verk.750  

 

Dock kan man, som det påpekats, inte frångå kravet på att ange upphovsmannens 

namn i samband med datorprogram, annat än då det är praktiskt svårt eller omöjligt.751 

Det kan vara fråga om dimensionsbrister eller att namnangivelsen påverkar utseendet, 

uppfattningen eller upplevelsen av verket. Haarmann752 påpekar att man inte kan avstå 

från namnangivelse enbart genom att hänvisa till god sed, man kan låta bli att nämna 

endast om detta förfarande är enligt god sed eller om man avtalat därom. Att underlåta 

att ange upphovsmannens namn är endast lovligt, om det är i överensstämmelse med 

en sedvana, som må betraktas som god, dvs. rimlig och hederlig, inte om denna sed-

vana inte är god.753 Även Välimäki754 förfäktar, att man inte alltid kan framskrida utan 

att namnge upphovsmannen, för mången gång hör namnangivelse av enskilda pro-

grammerare till sedvana och man är då skyldig att namnge upphovsmannen enligt lag. 

 

I rättslitteraturen har ett allmänt uttryck blivit, att man i samband med datorprogram i 

allmänhet inte nämner originalupphovsmännen.755 Detta är möjligen en allmän sed, 

men det är en helt annan sak huruvida det är en god sed. Det förekommer inte något 

tekniskt hinder för att namnet på upphovsmännen till datorprogrammen nämns både i 

skilda skriftliga föreskrifter, ifall dylika förekommer, samt i själva programmen. Ett 

sådant förfarande vore enligt god sed, ifall saken granskas jämlikt även med beaktan-

de av upphovsmannens intressen.756 Det är enligt god sed att nämna upphovsmännens 

namn och inte lämna dem onämnda enligt den allmänt rådande kutymen. 

 

Ifall upphovsmannens namn anges, kan detta ske i samband med programkoden vilket 

innebär att användaren till datorprogrammet blir medveten om upphovsmannens namn 

enbart i vissa särskilda situationer, till exempel då han förändrar koden för att göra en 

rättelse.757 Om användarna skall bli bättre medvetna om vem som är upphovsman till 

                                                 
750 Se Koktvedgaard & Levin 2003: 140. 
751 Se Koivumaa 1995: 159–160. 
752 Se Haarmann 2005: 143. 
753  Se Lund 1961: 95. 
754 Se Välimäki 2006: 34. 
755 Se t.ex. Harenko, Niiranen & Tarkela 2006: 49 och Sorvari 2005: 215. 
756 Se Rosén 1995: 21 och Välimäki 2006: 34. Se även KB 1987:8: 116–117 och 179–180 samt RP 
161/1990: 17. 
757 Se Koivumaa 1995: 160. 
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datorprogrammet de använder, kan upphovsmannens namn anges, till exempel på 

skärmen för första gången då programmet används eller varje gång programmet öpp-

nas, vilket var vanligt förekommande på 1980-talet. Upphovsmannens namn kan även 

anges och framkomma i programmanualen. Huvudproblemet med att ange upphovs-

mannens namn är dock att programmanualerna inte nödvändigtvis följer med själva 

programmet.758 

  

Upphovsmännens namn behöver inte synas direkt på bildskärmen då programmet 

startas, utan kravet på god sed torde även uppfyllas, på så sätt att en förteckning över 

upphovsmännens namn blir synbar med ett särskilt kommando eller med hjälp av en 

skild aktiverande länk.759 Användaren kan därifrån få ifrågavarande uppgifter.760 Här 

är det inte frågan om att det skulle vara direkt tekniska, praktiska eller störande skäl 

som skulle hindra en namnangivelse.761 Namnangivelsen saknar inte betydelse, efter-

som det kan vara ekonomiskt betydelsefullt för upphovsmannen att bli angiven som 

upphovsman, det är fråga om hans renommé och etablering på datorprogrammarkna-

den. Det kan vara fråga om att upphovsmannen önskar dra nytta av spridningen av sitt 

verk till den stora allmänheten och önskan om att hans verk skall skilja sig från andras 

verk. Information om upphovsmannen kan anses vara en skyldighet. Man kan tala om 

den goodwill som både företaget och upphovsmannen åtnjuter. För företaget innebär 

underlåtandet att riskerna för att upphovsmannen kräver sin namnangivelserätt över-

hängande enligt Välimäki762. 

 

Praxis att ange upphovsmannens namn i samband med datorprogram har dock även i 

Finland uppfattats som begränsad. Där behov framkallats har man följaktligen tagit 

                                                 
758 Se dock KB 1987:8: 180, enligt vilket det ses som tillräckligt att ange upphovsmannens namn i pro-
grammanualen till datorprogram. 
759 Se Koivumaa 2003: 32. 
760 Såsom ett betydande exempel kan dock nämnas Microsoft som följer kutymen att ange upphovs-
männen till datorprogrammen. Till Microsofts tradition har hört, att programmen innehåller gömda 
dokument och funktioner. Exempelvis kan nämnas den engelska versionen av operationssystemet Win-
dows 95, där upphovsmännens namn blev synliga på skrivbordet genom att man skapar en ny folder. Se 
Kivimäki & Rousku 1997: 1513–1514. Upphovsmännens namn till Windows 98 – operationssystemet 
kan man få reda på genom att öppna kontrollpanelen (Control Panel) och därifrån Landsvisa inställ-
ningar på vilken förekommer en världskarta. Genom att på denna karta flytta olika städer på varandra 
får man fram upphovsmännens namn i en videoframställning. Upphovsmännen har själva valt detta sätt 
att presentera sina namnuppgifter. I världens mest använda operationssystem finner man upphovsmän-
nens namn, så det är inte sakenligt att hävda att det är en allmän och god sed att inte ange upphovs-
männen i IT–branschen.    
761 Se Koivumaa 1995: 160. 
762 Se Välimäki 2006: 34. 



ACTA WASAENSIA 174 

stöd av motiveringarna i regeringens proposition,763 där det ansågs, att man på de ide-

ella rättigheterna tillämpas vad som stadgas i 3 § URL. Hänvisningar har gjorts till att 

det enligt i branschen rådande god sed i allmänhet inte förutsätts att upphovsmannens 

namn nämns. Man har ansett att eftersom programmens natur och användning i vä-

sentlig grad avviker från andra slag av verk, har dessa rättigheter när det gäller dator-

program en liten betydelse.764 Motiveringar för att följa en god sed i branschen har 

framförts ovan. 

 

Delvis omfattas denna praxis i stort av upphovsmännen ifråga och verkar också vara 

den rådande internationellt, främst på grund av inflytande från USA, där det kommer-

siella måhända är starkare än det ideella.765 Wilhelmsson anser att näringslivets egna 

principsamlingar och allmän praxis i branschen inte kan användas som något bety-

dande argument för ett förfarandes lagenlighet766. Till exempel i fall en bred och skif-

tande krets av upphovsmän deltar i programutvecklingen, har man i Danmark ansett 

att det inte finns något krav på att ange upphovsmännens namn.767 Ifall dock upp-

hovsmännen ifråga insåg att namnangivelsen kunde inbringa ekonomisk vinning, 

kunde de börja kräva att deras namn framkom i samband med de datorprogram de 

skapat. 

 

3.4.6. Bearbetningar 

 

Paternitetsrätten omfattar också bearbetningar. Enligt 4 §, nordiska upphovsrättsla-

garna har den som översatt eller bearbetat ett verk eller överfört det till en annan litte-

ratur- eller konstart upphovsrätt till verket i den gestalten, men han får inte förfoga 

över verket på ett sätt som står i strid mot upphovsrätten till originalverket. Bearbet-

ningar till litterära verk är bland annnat sammanfattningar och kompletteringar av 

dem. Den vanligaste bearbetningen av musikaliska verk är arrangemang av det.768 Till 

bearbetningar hör också ett fotografi av en tavla och en målning av ett fotografiverk769 

samt uppdatering av ett datorprogram och utveckling av det genom att t.ex. tillägga 

                                                 
763 Se RP 161/1990: 55–56 och Haarmann 2005: 324. 
764 Se Koktvedgaard & Levin 2003: 140 och 143. 
765 Se Koivumaa 1995: 161. 
766 Se Wilhelmsson 1989: 125. 
767 Se Betaenkning 1064/86 och Schönning 1998: 167. 
768 Se Haarmann 2005: 90. 
769 Se Harenko, Niirala & Tarkela 2006: 25, 30 och 668. 
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nya funktioner.770 En bearbetning förutsätter någonslags omarbetning av verket i nå-

got avseende, såsom tillägg, borttagning av delar av verket eller stilmässiga föränd-

ringar.771 Ändringar av mindre slag, såsom rättande av fel, är inte bearbetningar.772 

Det samma gäller mekaniska funktioner, såsom översättning av en enkel och kort ma-

nual (till exempel en mekanisk översättning från ord till ord) och en översättning av 

ett datorprogram från ett datorspråk till ett annat, ifall det bara är en teknisk åtgärd.773 

Ifall någon i fri anslutning till ett verk skapat ett nytt och självständigt verk, är dennes 

upphovsrätt inte beroende av upphovsrätten till originalverket.774 När en bearbetning 

är gjord enligt 4 § 1 mom. URL, skall namnen på upphovsmännen anges enligt 3 § 1 

mom. URL.775 

 

Till exempel kan upphovsmannen till en översättning av ett litterärt verk till ett annat 

språk eller en revidering av ett verk från en konstart till en annan erhålla upphovsrätt 

till bearbetningen. Rätten till den bearbetade versionen omfattar endast den versionen. 

För att få utnyttja den bearbetade versionen krävs medgivande av både den ursprung-

liga upphovsmannen och bearbetaren. Bearbetningen bör nå den s.k. verkshöjden för 

att omfattas av upphovsrätten, dvs. uppvisa tillräcklig originalitet och vara ett resultat 

av upphovsmannens självständiga skapande verksamhet.776 När bearbetningar görs 

tillgängliga för allmänheten och exemplar framställs av dem, är det i enlighet med 

principen om god sed att namnet på både upphovsmannen till originalverket och bear-

betaren anges.777 Det innebär att avstegen i form av svårigheten att namnge, såsom 

ovan beskrivits, omfattas även av bearbetningar. Exempelvis kan svårigheter inte rim-

ligtvis föreligga vid översättningar. Lagregeln kan belysas med det att, för att få över-

                                                 
770 Se Harenko, Niirala & Tarkela 2006: 25 och 57 samt Välimäki 2006: 38–39. 
771 Se Harenko, Niirala & Tarkela 2006: 57 och Sorvari 2005: 252–253. 
772 Se Harenko, Niirala & Tarkela 2006: 57 och Välimäki 2006: 38 och 54. 
773 Se Haarmann 2005: 89–90 och Harenko, Niirala &Tarkela 2006: 57–58. Jämför dock med Välimäki 
2006: 39–40 och 54, där man anser, att en översättning av ett datorprogram till ett annat programme-
ringsspråk och en översättning av en källkod till ett datorspråk är bearbetningar. – Inhemsk rättspraxis 
har inte varit entydig vad gäller översättningar. Kouvola hovrätt 28.6.1984 (nr R 83/636) ansåg, att en 
översättning av beteckningarna för torkat kött i köttkartoteket till engelska inte erhöll upphovsrättsligt 
skydd. Åbo hovrätt 18.12.1985 har å andra sidan ansett (nr R 183 Tre IV), att en översättning till finska 
av en tyskspråkig manual till en dator fick upphovsrättsligt skydd.   
774 Det kan noteras att det kan vara av betydelse vilken verkstyps bearbetningar det är fråga om, till 
exempel i ett danskt rättsfall U1990: 856 ”Blasfemi” konstaterades det ”at et manuskript till en film 
naturligtvis ikke på samme måde som f.eks et manuskript til en roman eller andet lignende litteraert 
verk, som sendes til trykning, er et vaerk, der er bearbejdet faerdigt.” 
775 Se Sorvari 2005: 211–212. 
776 Se Haarmann 2005: 89 och 103 och Harenko, Niirala & Tarkela 2006: 25, 57–58 och 668. 
777 Se bl.a. Strömholm 1975: 331, 2002: 338, Schönning 1998: 182 och Herler 1997: 22. 
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sätta ett verk krävs medgivande av upphovsmannen, ifall man ämnar använda verket 

för annat ändamål än för eget bruk i enlighet med 12 § URL. Till exempel om det är 

fråga om en engelsk text som skall översättas till svenska, krävs medgivande av upp-

hovsmannen till den engelska texten då översättningen görs tillgänglig för allmänhe-

ten. Översättaren får upphovsrätt till den översättning av verket som han gjort. I en-

lighet med principen om god sed är det då naturligt att namnet på både översättaren 

och upphovsmannen till originalverket anges.778  

 

När det uttryckligen är fråga om flera upphovsmän är det i enlighet med god sed att 

åtminstone ange namnen på de upphovsmän vars insats eller bidrag i skapandet av 

verket är så originellt och självständigt att det uppnår verkshöjden:779 

 

Ett rättsfall i Vasa hovrätt 27.12.1985 handlade det om en katalog över postkort.780 Frågan som skulle 

avgöras var huruvida förutom B också A hade upphovsrätt till katalogen. Avgörande var inte hur 

mycket eller på vilket sätt A hade bidragit till samlingen av postkorten eller till klargörandet av infor-

mationen om postkorten. Däremot var det avgörande huruvida A hade bidragit med idéer hur katalo-

gen över postkorten skulle skapas och formas.781 

 

I fallet framkommer att det i enlighet med principen om god sed kan uppfattas som 

självklart att en upphovsman inte skall få erkänsla på andra upphovsmäns bekostnad 

för ett verk han inte deltagit i eller bidragit till. Det är, å andra sidan, ytterst viktigt att 

de upphovsmän, vars bidrag varit tillräckligt självständiga och originella, anges i 

samband med verket då detta påverkar deras legitima status som upphovsmän.782
    

 

Kravet på god sed inom paternitetsrätten gäller följaktligen alla typer av upphovsrätts-

skyddade verk och den praxis som gäller inom varje specifikt område kan tillämpas 

även inom respektive område i den digitala miljön. Faktum är att digitala teknologiska 

lösningar inte bara utgör ett hot mot skyddet av upphovsrättigheterna utan kan erbjuda 

ytterligare bättre och mera omedelbara möjligheter till skydd.783 

 

 

                                                 
778 Se t.ex. Niiranen & Tarkela 1998: 72–73 och Susiluoto 1997: 63–66. 
779 Se Haarmann 2005: 89 och Välimäki 2006: 18. 
780 Se Vasa hovrätt, 27.12.1985, nr 1968/85 ”Postikorttiluettelo”. 
781 Se om fallet närmare Haarmann 2005: 73 och 102–103. 
782 Se Sorvari 2005: 212.  
783 Se Koivumaa 2004: 32. Se vidare i kapitel 4 om DRM. 
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3.4.7. Anonymitet och överlåtelse  

 

Upphovsmannen har också rätt att förbli anonym om han så önskar. Det anses inte 

vara i enlighet med principen om god sed, utan som ett intrång i upphovsmannens pa-

ternitetsrätt, när en annan person illegitimt anges som upphovsman till originalupp-

hovsmannens ursprungliga verk. Exempelvis om en upphovsmans verk utan hans 

medgivande offentliggörs eller om en skribent nämns som upphovsman till verket, 

fastän han inte har haft någonting att göra med det.784  

 

Det kan följaktligen tolkas som överensstämmande med god sed att upphovsmannens 

namn anges enligt upphovsmannens vilja. Detta kan innebära att det kan förekomma 

situationer där angivelsen av upphovsmannens namn inte hör till upphovsmannens 

första preferenser, eller situationer där upphovsmannen vill att hans verk skall göras 

tillgängliga för allmänheten under en pseudonym, i enlighet med 7 § URL. Enligt 7 § i 

de nordiska upphovsrättslagarna skall den upphovsman, vars namn, pseudonym eller 

signatur nämns när verket framförs för allmänheten, anses som upphovsman. Lagre-

geln innebär att om någon part hävdar att fel upphovsman anges, bör han bevisa detta 

eller åtminstone påvisa sannolikheten för att den angivne upphovsmannen inte är den 

som skapat verket.785 Denna lagregel skall relateras till paternitetsrätten i 3 § då den 

också berättigar till att rättsinnehavarna till verket blir kända för allmänheten och på 

så sätt bidrar till att göra upphovsmannen känd och skapa ekonomiskt värde för ho-

nom.786   

                                                 
784 Notera även ett fall i USA där det multinationella storföretaget Nike tog gamla punkbandet Minor 
Threats skivomslag från 1984 och döpte om det till Major Threat för en Skateboard East Coast 2005 – 
turné. Punkbandets medlemmar blev bestörta eftersom de menade att Nike representerar en antites för 
allt det vad punkbandet står för och att Nike försöker manipulera den alternativa skatekulturen för att 
skapa en större efterfrågan på sina kommersiella produkter. Punkbandet Minor Threat ville således på 
inget sätt länkas samman med Nike. Nike tog på eget initiativ bort sina affischer och bilder för turnén 
och bad om ursäkt för det ”misstag” det ansåg sig hade gjort, se Lindholm 2005.  
785 Se Olsson 1994: 68 och 2006:144–145.  
786 Se bl.a. Rosén 1989: 112–113, Olsson 1996: 75 och 2006a: 145 samt Nuotio 2002: 1441. Jämför 
med ett fall i USA där historikern James Reston Jr. hotat att åtala filmbolaget 20th Century Fox efter-
som han anser att filmen Kingdom of Heaven, baserar sig på hans bok Warriers of God, Richard the 
Lionheart and Saladin in the Third Crusade. Reston Jr. anser att filmproducenten Mike Medavoy köpt 
filmrättigheterna till Warriers of God strax efter boken utkommit och kontaktade sedan regissören Rid-
ley Scott för att föreslå en filmatisering av boken. Scott tände då inte på idén men började efter en tid 
planera en film om det tredje korståget med en annan manusförfattare William Monahan. Enligt advo-
katen Howard Leib beror historikern Reston Jr:s möjligheter att få rätt i fallet på om han kan påvisa att 
den tolkning av det tredje korståget som filmen ger till väsentlig grad påminner om den som ges i Res-
ton Jr:s bok. Ifall det är endast de historiska personerna, tidpunkterna och platserna för händelserna 
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När ett verk görs tillgängligt för allmänheten anonymt, ger inte upphovsrätten skydd 

för att upphovsmannens namn inte nämns. En person som anges som upphovsman, 

trots att han inte skapat verket utsätts inte för en upphovsrättskränkning. Det kan vara 

fråga om s.k. spökskriveri, vars avsikt är att nämna ett annat namn än upphovsman-

nens, en s.k. spökskrivare, och därigenom attrahera flera eller andra läsare. Spökskri-

varen antas vanligtvis vara upphovsman till verket. Då ett verk utges med en spök-

skrivare är det utgivaren eller förläggaren som företräder den verkliga upphovsman-

nen, enligt 7 §, 2 momentet URL. En dylik situation kan uppstå då den pseudonym 

som används inte är allmänt känd eller då det litterära verket utges endast under en 

titel och utan angivelse av upphovsmannen.787  

 

Den som gör verket tillgängligt för allmänheten kan acceptera upphovsmannens vilja 

att förbli anonym. Givet är att detta blir bekant för den, som råder över verket. Upp-

hovsrättslagens paternitetsregel förpliktar inte till namnangivelse ifall upphovsmannen 

önskar offentliggöra sitt verk anonymt, vilket appellerar till Haarmanns788 åsikter om 

att man avstår från att namnge upphovsmannen om det är enligt överenskommelse. 

Enligt Lund och Wagle & Ödegaard strider det inte mot paternitetsregeln om person-

namnet anges i dylika fall, men detta kan vara i strid med upphovsmannens personliga 

rättigheter.789 Rosén framhåller dock, att till exempel i bokutgivningssituationer bör 

behållandet av upphovsmannens anonymitet basera sig på ett avtal mellan upphovs-

mannen och utgivaren. Avtalets kraft är beroende av huruvida utgivaren lyckas hålla 

upphovsmannens namn hemligt.790  

 

De ideella rättigheterna kan generellt sett endast överlåtas till en begränsad omfatt-

ning.791 Till exempel övergår de ideella rättigheterna efter upphovsmannens död till 

arvtagarna. Dessa kan motsätta sig intrång i upphovsmannens ideella rättigheter, en-

ligt 59 § moment 2 URL. Haarmann och Sorvari gör gällande att de ideella rättighe-

terna inte kan överlåtas så länge upphovsmannen lever, men att arvtagarna efter hans 

                                                                                                                                            
som är de samma, så räcker det inte för att påvisa att filmen skulle basera sig på ifrågavarande bok, se 
FNB 6.5.2005. Idéer omfattas ju inte av upphovsrätten, inte heller historiska händelser, fakta osv.    
787 Se bl.a. Koktvedgaard & Levin 2002: 141. Se också Bernitz et al 2005: 55. 
788 Se Haarmann 2005: 143. 
789 Se Lund 1961: 94 och Wagle & Ödegaard 1997: 190. 
790 Se Rosén 1989: 112.  
791 Se Rosén 2006: 167, var han betonar att de ideella rättigheterna endast kan efterges till en begränsad 
omfattning. Se Välimäki 2006: 33. 
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död övertar de ideella rättigheterna.792 Denna åsikt kan motiveras ifall man utgår ifrån 

att arvtagarna vill främja minnet av upphovsmannen och vaka över att upphovman-

nens ideella rättigheter beaktas i enlighet med god sed. I det norska förarbetet diskute-

rades frågan om hur vanskligt det kan vara att utge förkortade utgåvor av en död upp-

hovsmans verk med hänvisning till bestämmelserna i 3 § och 28 § URL. Man konsta-

terar att det bland arvingarna kan finnas delade meningar huruvida en förkortning kan 

vara kränkande för upphovsmannens litterära och konstnärliga anseende.793 Oberoen-

de av om man kan anse att de ideella rättigheterna är personliga rättigheter för upp-

hovsmannen, så bör de dock värnas om efter hans död enligt upphovsrättslagens 

stadganden om skyddstiden. Man kan inte enbart hänvisa till klassikerskyddet, efter-

som det då är fråga om klassiska mästerverk och nationella kulturarv som inte omfat-

tas av vanliga upphovsrättsligt skyddade verk. 

 

De ideella rättigheterna är anknutna till upphovsmannens personlighet och kan inte 

avstås ifrån, eller kan endast avstås ifrån i en kvalitativt och kvantitativt begränsad 

omfattning i enlighet med 3 § 3 mom. och 27 § URL.794 Man kan ju hävda att ingen 

har rätt att bestämma över en annan fysisk persons namn och därmed har ingen rätt till 

att frånta någon erkänslan för de verk han skapat, emedan verken är intimt förknippa-

de med hans personlighet.795 Namnangivelserätten påverkas inte av att upphovsman-

nen har överlåtit sina ekonomiska rättigheter. Upphovsmannen kan dock protestera 

mot att hans namn a) anknyts till, b) nämns eller c) anförs på verk som han inte har 

skapat eller medverkat till. Detta är av särskilt intresse för upphovsmannen då hans 

verk mångfaldigas i en förvanskad form.796 

 

 

 

                                                 
792 Se Haarmann 2001: 207 och 2005: 327 och Sorvari 2005: 209. 
Noteras kan här att bl.a. i Kanada har man i en reform av upphovsrättslagen, Bill C–60, section 17.2(2), 
stadgat att de ideella rättigheterna till en utövande konstnärs framförande kan övergå till andra personer 
efter konstnärens död. I lagen som tidigare var i kraft var de ideella rättigheterna bundna till konstnä-
rens personlighet, men nu har man således gått in för att de ideella rättigheterna kan skiljas från själva 
upphovsmannen efter hans död, se vidare Durell 2005: 3.    
793 Ot.prp. nr. 26. Se även SOU 1956: 25, Udkast 1951 och KB 1953: 5 samt Rosén 1998: 138–141. 
794 Se t.ex. KB 1953: 5, SOU 1956: 25, 1951– udkastet (Udkastet til lov om ophavsretten) och Odels-
tingsproposisjonen 26 (1959–60) samt sv. prop. 2004/05:110: 84–88. Se även om datorprogram och 
databaser nedan i detta kapitel. 
795 Se Ricketson 1999: 3 och Huuskonen 2006: 192. 
796 Se bl.a. Pohjonen 1995: 187, Haarmann 2005: 139 och 296 samt Sorvari 2005: 217–218. 
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3.5. Respekträtten 

 

Det allmänna stadgandet om respekträtten innefattas i 3 § 2 mom. upphovsrättslagen 

som är tudelad. I första delen av momentet förbjuds ändring av ett verk på ett sätt som 

kränker upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller egenart. I andra 

delen av momentet förbjuds att verket görs tillgängligt för allmänheten i sådan form 

eller i sådant sammanhang, som är på angivet sätt kränkande för upphovsmannen.797 

Dessa stadganden har som syfte att skydda upphovsmannens originalitet och kreativi-

tet som uttrycks i verket.798 Stadgandena betonar även upphovsmannens samband med 

verket.799  

 

I upphovsrättslagen finns därtill särskilda stadganden om ändringar i verket, varav de 

flesta innehåller striktare förbud av ändringar än det allmänna stadgandet i 3 § 2 mom. 

upphovsrättslagen.800 I 11 § 1 mom. upphovsrättslagen har först stadgats att inskränk-

ningar i upphovsrätten samt bestämmelser om avtalslicens inte medför inskränkningar 

i upphovsmannens rätt enligt 3 §. Detta är en huvudregel, till vilken stadgats ett un-

dantag i 25e §, som gäller ändring av byggnader och bruksföremål. Skilt har stadgats i 

11 § 2 mom. att verket får inte utan upphovsmannens samtycke ändras i större ut-

sträckning än vad tillåten användning kräver.801 Vad gäller datorprogram har det sär-

skilt stadgats i 25j § upphovsrättslagen, att den som lagligt har förvärvat ett datorpro-

gram får framställa sådana exemplar av programmet och göra sådan ändringar som är 

nödvändiga för att programmet skall kunna användas för avsett ändamål.802 Detta 

gäller även rättelse av fel.803 Ändringsförbud av verket ingår även i 28 § upphovs-

rättslagen. Enligt stadgandet må den, till vilken upphovsrätt överlåtits inte ändra ver-

ket om ej annat avtalats. Förvärvaren av överlåtelsen har inte alls rätt att ändra verket, 

om man inte avtalat separat därom.804 De facto tillåts ändring, då fråga är om exem-

                                                 
797 Se Pohjonen 1995: 186. 
798 Se Koivumaa 2003: 33. 
799 Se Sorvari 2005: 221. 
800 Se Pohjonen 1995: 188. 
801 Se RP 28/2004: 81. Se Huuskonen 2006: 72–74 om inskränkningar. 
802 Se Koktvedgaard & Levin 2003: 140 och 143, där det påstås, att ändringar i programmen kan i prak-
tiken ytterst sällan anses vara kränkande för upphovsmannen 
803 Se RP 161/1990: 53 och RP 211/1992: 9. 
804 Se KB 1987:8: 116. 
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pelvis användning av citaträtten enligt 22 §  upphovsrättslagen. Då görs i allmänhet 

förkortningar av originalverket eller ur delar av det.805 

 

3.5.1. Allmänt om respekträtten 

 

Upphovsrättslagens 3 § 2 mom. innehåller inget uttryckligt stadgande om god sed. 

Principen som förutsätter iakttagande av god sed bör ändå tillämpas i samband med 

respekträtten, emedan principen om god sed är en allmän civilrättslig rättsprincip,806 

såsom ovan redogjorts.807 Ett förfarande som strider mot god sed kan man ofta samti-

digt anse vara kränkande av respekträtten.808 Rättspraxis belyser och stärker påståen-

det. 

 

HD 1975 II 37 ”Sijaisnäyttelijä”. Till ett filmverk hade regissören utan den utövande konstnä-

ren A:s medgivande använt en birollsinnehavande utövande konstnär i en delscen, som visade en intim 

scen. Då detta tillägg hade förändrat A:s skådespelarprestation, i att hennes konstnärliga värde och 

egenart kränkts, varför sagda scen skulle avlägsnas från filmverket. Regissören och producenten döm-

des att betala ersättning för den skada som vållats A.  

 

Helsingfors hovrätt fäste uppmärksamhet vid principen om god sed. Hovrätten, till 

åtskillnad från högsta domstolen, dömde inte ersättning, för man ansåg att förfarandet 

inte visat sig ha medfört den utövande konstnären skada, men uttalade dock att hand-

lingen i sig varit i strid mot god sed. Namnangivelserätten kränktes inte i detta fall, 

emedan birollsinnehavarens handlanden hade kommit till allmänhetens kännedom. 

Däremot ansåg högsta domstolen i sin motivering, att intrång i A:s respekträtt inte 

hade avlägsnats genom information om händelsen. Regissören och producenten hade 

kränkt den utövande konstnärens konstnärliga anseende och egenart genom att använ-

da en annan utövande konstnär i en intim delscen, vilket den originalutövande konst-

nären motsatt sig.809 

 
                                                 
805 Se Pohjonen 1995: 189. 
806 Se Apala–Arlander 1972: 186, Hakulinen 1965: 135–136, Kivimäki & Ylöstalo 1981: 392, Pöyhö-
nen 1999: 197–198, Saarnilehto 1992: 5, Saarnilehto 1993: 2, Saarnilehto 2005: 135, Ämmälä 1993: 5 
och Ämmälä 2001: 123. 
807 Se inledningen av kapitel 3.3.3. 
808 Se Pohjonen 1993: 143. Se även Sorvari 2005: 212. 
809 Se om fallet t.ex. Castrén 1979: 187, Kemppinen 1981: 264, Saxén 1983: 399, 435, Oesch 1993: 78, 
85, 337, Pohjonen 1993: 143–144, Rajala 1996a: 683, Hemmo 1998: 142, Haarmann 1999: 196, 258, 
Bruun 2001: 57 och Harenko, Niiranen & Tarkela 2006: 53. 
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Respekträttens karaktär i sig; att inte ändra eller göra tillgängligt för allmänheten ett 

upphovsrättsskyddat verk i en form eller i ett sammanhang som kränker eller förorsa-

kar skada för upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller egenart, är av 

sådan art att principen om god sed, men även lojalitetsprincipen oundvikligen bör föl-

jas. Principen som förutsätter följande av god sed hjälper att förstå vad som krävs av 

ett förfarande enligt 3 § 2 mom. upphovsrättslagen: det bör vara fråga om ett förfaran-

de, som uppnår ett allmänt godkännande. Tillräckligt är inte att förfarandet är hävd-

vunnet utan förfarandet bör vara allmänt innehållsmässigt (materiellt) godkänt.810 Lo-

jalitetsprincipen medför också sina egna preciseringar på tillämpandet av stadgandet. 

Ett förfarande enligt 3 § 2 mom. upphovsrättslagen skall ha en lojalt syfte, vilket ock-

så förutsätter krav på god sed.811 Därtill bör man i skälig mån ta i beaktande upp-

hovsmannens berättigade intressen (förmåner).812 I detta samband innebär det bland 

annat att upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller egenart tas i be-

aktande i tillräcklig mån för att hindra en kränkning. Kränkning avgörs initialt på ob-

jektiva grunder,813 men som ett uttryck för lojalitetsprincipen kan anses, att man i vär-

deringen bör beakta upphovsmannens subjektiva uppfattning.814 Stadgandet gällande 

respekträtten uttrycker med andra ord även lojalitetsprincipen. Det kan följaktligen ses 

som i enlighet med god sed och lojalitetsprincipen att ta hänsyn till upphovsmannens 

litterära eller konstnärliga anseende eller egenart när hans verk utnyttjas, ändras eller 

bearbetas, så att det utförs på ett sätt som kränker upphovsmannens litterära eller 

konstnärliga anseende eller egenart.  

 

De ideella rättigheterna är knutna till upphovsmannens person och i princip oöverlåt-

bara.815 Upphovsmannens verk är nära förknippade med hans person, ett intrång i 

hans verk utgör även ett intrång i hans litterära eller konstnärliga anseende eller egen-

art.816 Utgående från dessa aspekter, kan man följaktligen konstatera, att ingen kan få 

rätt till någon annans litterära eller konstnärliga anseende eller egenart. 

 

                                                 
810 Se Annola 2003: 292 och Koivumaa 2004: 31. 
811 Se Pohjonen 1993: 150. 
812 Se Pohjonen 1993: 173 och Pöyhönen 1999: 198. 
813 Se om fallet ”Matisse” i Koktvedgaard & Levin 2003: 142, 460–461 och Nordell 1997: 67, 429, där 
handlingen i fallet inte ansågs kränkande för upphovsmannens konstnärliga anseende eller egenart. 
814 Se Haarmann 2005: 144 och Sorvari 2005: 221. Se dessutom KB 1953: 5: 49. 
815 Se SOU 1956: 25: 127 och Rosén 2006a: 82. 
816 Se SOU 1956: 25: 122. 
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Huvudsyftet med respekträtten är att idéinnehållet, tendensen och de avgörande stilis-

tiska dragen i upphovsmannens verk respekteras, man kan också tala om att verkets 

karaktär eller anda inte får nedvärderas.817 Auktorrättskommittén framhöll att upp-

hovsmannen kan göra anspråk på skydd gentemot förfaranden som, a) även om de 

inte är skadliga för hans anseende i andras ögon, b) innebär ett angrepp mot verkets 

integritet och c) kränker den känsla som han som konstnär hyser för det verk han ska-

pat. Såsom också Strömholm uppfattar saken, är det otvivelaktigt fråga om den tradi-

tionella bedömningen, att verket är en förlängning av upphovsmannens personlighet, 

hans andes barn, som han kan göra anspråk på att försvara helt oberoende av hur an-

greppet påverkar andras uppfattning om honom och om verket.818 

 

I följande fall framkommer det att förvanska verk som är högt värderade och uppskat-

tade i samhället kan uppfattas som inte enbart ett intrång i upphovsmannens 

respekträtt, utan även som ett intrång i ett allmänt kulturellt intresse och följaktligen 

inte i enlighet med principen om god sed. 

 

I ett rättsfall som avgjordes av Kirke- og undervisningsdepartementet i Norge 20.2.1971 var det frågan 

om en reproduktion av musikverk av kompositören Edvard Grieg i en film ”Song of Norway”.819 Kirke 

- og undervisningsdepartementet hänvisade till 48 § URL enligt vilken ett verk vars skyddstid har gått 

ut kan inte göras tillgängligt för allmänheten på ett sätt eller i ett sammanhang som kränker upphovs-

mannens litterära, vetenskapliga eller konstnärliga ära eller anseende, anseendet eller originaliteten 

av verket, eller skadar allmänna kulturella intressen. Det betonades att intrånget ifråga bör vara bety-

dande, fastän det kan vara svårt att särskilja mellan en praxis som utgör ett betydande intrång och en 

som inte gör det. Departementet tog alltså ställning till för det första, huruvida E. Griegs musikverk 

hade utnyttjats på ett sätt som kränkte kompositörens anseende och egenart, för det andra, huruvida 

framförandet kränkte musikverkens anseende och egenart, och för det tredje, huruvida framförandet av 

musikverken skadade allmänna kulturella intressen.Departementet ansåg att intrånget var betydande 

emedan musikverken inte hade återgetts korrekt, delar av dem hade tagits bort och andra delar hade 

punkterats. Detta var inte i enlighet med god sed och kränkte både kompositörens och musikverkens 

anseende och egenart. 

 

                                                 
817 Jämför t.ex. med praxis från teatervärlden där respekten för regissörens iscensättning ofta går hand i 
hand med teaterns intresse av att visa en bra föreställning, se Hammarén 1997: 250–251. 
818 Se SOU 1956: 25: 122 och Strömholm 1975: 324. 
819 Se NIR 1971: 200–206 ”Song of Norway”. Jämför danska fallet U 1990: 856 “Blasfami” eller “Je-
sus–film”. Se om fallet NIR 1992: 280, Koktvedgaard 2005: 142 och Schönning 170, 171, 578. Fråga 
var om Jesus–film utgör kränkning av Bibeln. Högsta domstolen ansåg att det ”naeppe” var en kränk-
ning. 
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Allmänheten kunde få den missuppfattningen att de musikverk som framfördes i fil-

men var i enlighet med E. Griegs originalverk. De förvanskningar av harmonin, ryt-

men och tempot som förekom banaliserade dock verken till den grad att detta kunde 

få skadliga effekter på den allmänna uppfattningen om verken ifråga. Därför ansåg 

Departementet att framförandet av verken i filmen även skadade allmänna kulturella 

intressen. Fastän skyddstiden gått ut kan man inte göra ett verk tillgängligt för all-

mänheten på ett sätt i eller ett sammanhang som är kränkande för upphovsmannens 

litterära, vetenskapliga eller konstnärliga anseende eller egenart, eller för verkets an-

seende eller egenart.820 När upphovsmannens verk görs tillgängligt för allmänheten 

och utges på ett sätt, i en form eller i ett sammanhang som kraftigt kränker upphovs-

mannens anseende och egenart, har upphovsmannen rätt att avstå från sitt upphovs-

mannaskap till verket ifråga, den s.k. droit de non-paternité, som namnet till trots står 

nära respekträtten.821 

 

3.5.2. Anseende och egenart 

 

Enligt Strömholm822 var avsikten att använda begreppen ”ära och anseende” i den 

svenska versionen av BK, istället för begreppen ”anseende och egenart”. Propositio-

nen godkändes dock inte i lagkommittén emedan åsikten var att begreppen har samma 

betydelse, åtminstone från en praktisk synvinkel. Det antogs att när intrång i upp-

hovsmannens distinktiva egenart görs, är det samtidigt skadligt för hans litterära eller 

konstnärliga anseende. Bergström å sin sida gör en separering visavi begreppen anse-

ende och egenart. Här tydliggörs dels upphovsmannens anseende utåt som upphovs-

man och dels hans anseende utåt som samhällsmedborgare, vilket skyddas av äre-

kränkningsreglerna i strafflagen.823 Med egenart menas enligt Bergström den känsla 

upphovsmannen har för sitt eget verk och att han kan känna sig kränkt av ett förfaran-

de med verket, även om det inte skadar hans anseende som upphovsman. Bergström 

tillstår att medge att skyddet för egenarten är ett moment som är svårast att tillämpa i 

praktiken. Och att man enligt förarbetena824 skall se saken både från upphovsmannens 

                                                 
820 Se Lassen 1971: 200.  
821 Se t.ex. Strömholm 1975: 350, Sijthoff Stray 1989: 66 och Pohjonen 1993: 143. 
822 Se Strömholm 1975: 324. 
823 Se Bergström & Strömholm 1994: 49. Se även Ekström, Gustafsson & Sundberg 1999: 50, som föl-
jer Bergströms indelning. 
824 Se SOU 1956: 25. 123 och KB 1953: 5: 49. 
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synpunkt och ur en så vitt möjligt objektiv synvinkel.825 Man skall ta hänsyn till upp-

hovsmannens känsla för sitt verk och hans konstnärliga ambitioner, men såsom Bergs-

töm påpekar bör man värja sig mot överdriven känslighet och överdriven uppskattning 

av den egna konstnärliga förmågan.826 

 

Såsom ovan framförts är en indelning i separata skiljelinjer mellan begreppen anseen-

de eller egenart ur praktisk synvinkel inte av nöden varför begreppen må i denna 

forskning som helhet täcka intrångsförfaranden såsom kränkning för upphovsmannens 

litterära eller konstnärliga anseende eller egenart. Exempel härpå är rättsfallet ”Gunil-

la Rudling”,827 där högsta domstolen avgjorde målet genom att beskärningen av bil-

derna ansågs kränkande för både upphovsmannens anseende och egenart. Men, visser-

ligen, såsom Ekström, Gustafsson & Sundberg828 påpekar, kan viss teoretisk skillnad 

förekomma mellan begreppen anseende och egenart. Exempelvis i fallet Nyfiken 

Gul829 delades upphovsmannens anseende och egenart upp. Att i sammanhanget spela 

upp den andliga sången ansågs kränkande för upphovsmannens egenart, men inte för 

hans anseende. T.ex. om en ändring, vilken enligt någon höjer ett verks kvalitet och 

därigenom upphovsmannens anseende, kan trots det vara kränkande för upphovsman-

nens egenart.830  

 

Den upphovsman som upplever att hans anseende och egenart har kränkts, kan natur-

ligtvis ha en helt olik uppfattning om saken. Det är då upp till domstolen att avgöra 

huruvida intrånget är tillräckligt betydande eller endast av liten relevans. Man kan 

hävda att det gäller för respektive rättsinstans, att såvitt möjligt, avgöra, huruvida det 

inom gränserna för god sed förutsätts att till exempel bearbetningen av ett verk skulle 

ha gjorts på ett annat sätt, till exempel i ett rättsfall i Eidsvating lagmannsrett i Norge, 

22.1.1990, gällde saken utnyttjandet av en artikel i populärvetenskap.831 En populärvetenskaplig artikel 

om historien om preventivmedel hade använts som bas för en artikel om samma tema, med titeln 

”Muntre glimt fra prevensionens historie” som utgavs i tidskriften Aktuell Rapport. Artikeln ifråga var 

skriven i en vulgär form och utan medgivande av upphovsmannen till originalartikeln. Domstolen var 
                                                 
825 Se vidare SOU 1956:25: 123, Bergström 1994: 49. Se även Strömholm 2002: 243–244 och Kokt-
vedgaard & Levin 2003: 141. Se även Svea Hovrätt T 451–05, 12.4.2006 ”TV4”, där upphovsmännens 
subjektiva åsikt mättes betydelse. 
826 Se Bergström 1994: 49–50. 
827 Se NJA 1974: 94 och närmare om fallet nedan i detta kapitel. 
828 Se Ekström, Gustafsson & Sundberg 1999: 51. 
829 Stockholms Rådhusrätts dom 16.11.1970, se nedan detta kapitel.  
830 Se Kivimäki 1966: 41, Sorvari 2005: 222 och Streng 2000: 101. 
831 Se Eidsivating lagmannsrett 22.1.1990 ”Erstatning och oppreisning”. 
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av den åsikten att utgivningen av artikeln gjorde intrång i upphovsmannens respekträtt i enlighet med 3 

§ 2 momentet URL. Artikeln kränkte upphovsmannens litterära anseende och egenart, vilket inte är i 

enlighet med principen om god sed som borde vara den rådande praxisen. 

 

I fallet överskreds gränsen för vad som kan anses som god sed, eftersom artikeln både 

bearbetades till en vulgär form och detta gjordes utan något medgivande av upphovs-

mannen ifråga. Gränserna för den konstnärliga friheten ansågs därmed ha överskridits, 

fastän det existerar en sedvana inom området ifråga som ger större konstnärlig frihet 

än vad som uttrycks i lagen. I Odelstingsproposisjonen exempelvis anses att vid be-

dömningen av om upphovsmannens egenart som konstnär eller vetenskapsman är 

kränkt, bör det även värderas huruvida det ifrågavarande verkets litterära, vetenskap-

liga eller konstnärliga egenart kränkts832. Man kan också anse att det här uttryckligen 

var frågan om ett angrepp mot verkets integritet som kränkte upphovsmannens känsla 

för verket.  

 

3.5.3. Subjektivt och objektivt synsätt 

 

Enligt motiveringarna till den svenska upphovsrättslagen skall intrång i respekträtten 

avgöras utgående från 1) upphovsmannens perspektiv, men alltid när det är möjligt 

från ett 2) objektivt perspektiv.833 Detta innebär bland annat att onödig känslighet för 

och uppskattning av upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende, egenart 

och karaktär skall undvikas.834 Följaktligen är det inte upphovsmannens egen uppfatt-

ning som skall avgöra, huruvida hans karaktär och personlighet som uttrycks i verket 

har kränkts. Enbart omfattande kränkningar av upphovsmannens anseende och egen-

art från ett objektivt perspektiv skall beaktas.835 Enligt Haarmann är fråga om att initi-

alt används en objektiv måttstock och att man enligt förarbetena till upphovsrättslagen 

skall även beakta upphovsmannens subjektiva syn på saken.836 

 

Men fråga vilken måttstock som skall användas då en bestämning görs för att konsta-

tera att en kränkning skett, leder till frågan om vem som skall avgöra vad som utgör 

                                                 
832 Se Ot.prp.nr. 26: 22. 
833 Se SOU 1956:25: 121 och Koktvedgaard & Levin 2003: 71. Se även kapitel 2.5.  
834 Se t.ex. Rosén 1989: 113. 
835 Se SOU 1956:25: 123 och Strömholm 2002: 242–243. Se också Sijthoff Stray 1989: 69 och Sorvari 
2005: 223.  
836 Se KB 1953: 5: 49 och Haarmann 2005: 144. 
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ett objektivt perspektiv. Frågan kan tyckas svår, men är dock inte omöjlig. När en 

domstol skall avgöra vad som objektivt sett gör intrång i upphovsmannens anseende 

och egenart, kan den ty sig till avgöranden från experter inom området ifråga, till ex-

empel konstkritiker och akademiker och deras klassificeringar av verket ifråga. Därtill 

är det naturligt att rådande praxis inom området tas hänsyn till, med andra ord att man 

följer det som uppfattas som god sed inom ifrågavarande område. Carlén-Wendels 

menar att det är självklart att toleransnivån för vad som kan anses som kränkande för 

upphovsmannen förskjuts från fall till fall beroende på situationen837. 

 

Auktorrättskommittén var av den åsikten att när man skall avgöra, huruvida föränd-

ringar eller bearbetningar av upphovsmannens verk är kränkande för honom, skall 

detta göras utgående från objektiva grunder, ifall dessa även är skadliga för hans litte-

rära eller konstnärliga anseende.838 Exempelvis i rättsfallet NJA 1979: 352 ”Max Wal-

ters”, där en konstnär hade på serigrafisk väg framställt en bild i nära anslutning till 

en färglitografi, vars upphovsman var en annan konstnär. Den senare har befunnits 

vara omfattad av det skydd mot kränkning av upphovsmans konstnärliga anseende 

och egenart som föreskrivs i 3 § 2 mom upphovsrättslagen. Sådan kränkning hade 

emellertid inte ansetts föreligga.839 

 

Högsta domstolen och hovrätten ansåg att det enligt objektiv måttstock inte skett en 

kränkning. Den andra konstnären hade skapat inom ramen för sådana strömningar 

inom konsten som ansågs ha kommit att bli utmärkande särskilt för vissa moderna 

konstriktningar. Man ansåg därför att förefintligheten av dessa metaströmningar måste 

få ett inte oväsentligt inflytande på bedömningen av objektiviteten. Enligt hovrätten 

ansågs det inte ha skett någon ändring i eller påverkan på de konstnärligt bärande 

elementen i originalupphovsmannens verk och att det gick att skilja på den andra 

konstnärens tillägg och originalupphovsmannens ursprungliga litografi. Verkets 

konstnärliga integritet har därför inte angripits. Högsta domstolens domskäl löd, att 

den serigrafiskt framställda bilden ansluter sig så nära till ifrågavarande färglitografi, 

att originalupphovsmannen omfattas av det skydd mot kränkning av upphovsmans 

                                                 
837 Se Carlén–Wendels 2005: 43. 
838 Se SOU 1956: 25: 123. Se även Strömholm 1966:II:1: 50, 61 och 71. 
839 Se NJA 1979: 352. Se även NIR 1979: 385, Rosén 1989: 113, 211, 241, 462, Koktvedgaard & Levin 
2003: 141, 143, 175 och Bernitz et al 2005: 73, 77. 
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konstnärliga anseende och egenart som föreskrivs i 3 § 2 mom URL. Däremot utgör 

den andra konstnärens ändringar inte sådan kränkning som skulle ha kränkt original-

upphovsmannens anseende och egenart. Vad som ytterligare betonades var att det var 

originalupphovsmannens anseende som bedömts i fallet, inte det medborgeliga, eller 

som person. 

 

I nedannämnda rättsfall gäller frågan om en ändring av en utövande konstnärs framfö-

rande hade kränkt hans respekträtt. 

 

I rättsfallet Helsingfors hovrätt 27.2.2003 S02/494 ”Babitzin”, där det var fråga om 

en avliden utövande konstnärs, S.B., framförande, som hade ändrats och utnyttjats i 

samband med brodern den utövande konstnärens, K.B., marknadsföringssingel och -

video. Sökande i ärendet var S.B:s son M.B. som innehade de ideella rättigheterna 

efter sin far. Kraven på kränkning av respekträtten förkastades. Hovrätten fastställde 

ansökt förlikning i fallet.840 

 

Framförandet av det musikaliska verket ”Daa-da Daa-da” i ny ändrad version avvek 

inte väsentligt från originalverkets uttryck. I den ändrade versionen framförde och 

framträdde K.B. mera i och med att man ändrat verket till en duett. S.B:s respekträtt 

hade inte ansetts kränkt, emedan man objektivt sett inte funnit att framförandet skulle 

ha förlöjligats eller andra detaljer som skulle ha kränkt hans konstnärliga anseende 

och egenart. 

 

3.5.4. Intrångstyper 

 

Upphovsmannen kan motsätta sig olika typer av intrång i sitt verk: ändringar i verk, så 

att upphovsmannens litterära och konstnärliga anseende eller egenart kränkes; till-

gängliggörande för allmänheten a) i sådan form eller b) i sådant sammanhang som på 

angivet sätt är kränkande för upphovsmannen. Det bör understrykas att det uttryckli-

gen är frågan om upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller egenart 

och inte den uppfattning som allmänheten måhända har om upphovsmannen som en 

samhällsmedborgare. Norge skiljer sig här från de övriga nordiska länderna då re-

                                                 
840 Se Helsingfors hovrätt 27.2.2003 S02/494 ”Babitzin” och UR 1998: 15. 
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spekträtten även har ansetts gälla skydd för kränkningar av verkets anseende och 

egenart.841 

 

Auktorrättskommittén fäste uppmärksamheten vid vissa centrala frågor vid bedöm-

ningen om gjorda ändringar kan anses kränkande för upphovsmannen när exemplar 

framställs eller det återges offentligt. Förutom att saken skall ses från dennes synpunkt 

skall;  

a) anläggas en objektiv måttstock, t.ex. obetydliga tryckfel och översättningsfel kan 

inte hänföras hit,842 

b) bedömningen skall ske med utgångspunkt från förhållandena inom den konstart det 

är fråga om, t.ex. litterära verk som används i gudstjänstbruk, 

c) med beaktande av omständigheterna i det särskilda fallet, t.ex. i kategorin b) och c) 

finner man översättningar, förkortade upplagor, genren och tilltänkt användningsom-

råde (lyrisk dikt, konstnärlig essä, tidningsartikel, reklambroschyr, nuförtiden e-

postmeddelanden, sms osv), 

d) största hänsyn bör tas till verkets art och dess betydelse i litterärt eller konstnärligt 

hänseende, exempelvis verk som har karaktären av fosterländskhet, hymner etc. Även 

ändring av (open source) öppna källkoder kan hänföras hit, 

e) vidare bör man beakta om återgivningen gör anspråk på att presentera verket i ur-

sprunglig form eller om det klart framgår, att det är fråga om en bearbetning eller att 

verket annars inte återges i ursprungligt skick. 

 

Auktorrättskommittén betonade denna vägledning vid bedömningen av vad som kan 

vara kränkande för en upphovsmans litterära eller konstnärliga anseende eller egenart. 

Domstolarna bör alltid söka efter vad som väcker anstöt visavi dessa aspekter.843 

 

Enligt Auktorrättskommittén kan egenmäktiga företagna tillägg, uteslutningar och 

förändringar lätt medföra, att verket framstår såsom förvanskat eller vanställt och är 

kränkande för upphovsmannen. 

 

                                                 
841 Se SOU 1956: 25:122. Se även Strömholm 1966: II:1: 30 och Lund 1961: 96–97 samt Sijthoff Stray 
1989: 68–69. 
842 Se Kivimäki 1966: 41 och Pohjonen 1994: 169. 
843 Se SOU 1956: 25:123 och Rosén 2006a: 165–166. 
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Såsom i till exempel rättsfallet ”Gunilla Rudling”, där HD ansåg att montage, som fått bilda ram kring 

en plansch med stiliserade samlagsställningar, anbringats utanför en biograf med en repertoar som, 

enligt vad som framgår av bolagets egen reklam, var grovt pornografisk. Detta innebär att bilderna 

gjorts tillgängliga för allmänheten i ett sådant sammanhang som är kränkande för upphovsmannen i 

det hänseende som i 3 § sägs. Färgreproduktionerna hade beskurits, bilderna delats och placerats isär 

i ett montage utanför en porrbio.844 

 

Högsta domstolen anmärkte, att vad angår tillämpning på reproduktionerna enligt 3 § 

2 mom. URL anses, att eftersom reproduktioner förekommer av så olika slag, särskilt 

beträffande deras mått och upplagornas storlek, kan domstolen inte säga om tillämp-

ning på sådana alster av sagda lagrum, men att ifrågavarande reproduktioner emeller-

tid har en sådan karaktär och sådant utförande, att 3 § 2 mom. URL är tillämplig på 

dem. Man förklarade att vad angår ändring av bilderna måste enligt sakens natur viss 

beskärning vara tillåten, helt beroende av bildernas tilltänkta användning, men be-

skärningen får dock inte vara vanställande. Det utförda montaget innehåller kraftiga 

beskärningar och ingreppen hade gått längre än vad som är tillåtet enligt 3 § 2 mom. 

URL, varmed tillgängliggörande för allmänheten skett i sådan form som är kränkande 

för upphovsmannen. Då man placerade montaget utanför biografen med grovt porno-

grafisk repertoar hade man tillgängliggjort verken för allmänheten i ett för upphovs-

mannen kränkande sammanhang,845 varmed upphovsmannens ideella intressen stått 

på spel även i kränkande sammanhang. 

 

Stockholms tingsrätts dom T 9013–04846
”Ta mig till havet”var fråga om att Silja Line utnytt-

jade frasen ”ta dig till havet, vi gör dig till kung” i reklamkampanj. Tingsrätten tillerkände upphovs-

mannen yrkad ersättning 50.000 kr för kränkning av hans ideella rätt. 

 

Silja Line hade utnyttjat frasen ”ta dig till havet, vi gör dig till kung” i en reklamkam-

panj utan rättsinnehavarens och upphovsmannens tillstånd. Textraden ”ta mig till ha-

vet och gör mig till kung” hör till ett genomarbetat verk, som är originellt och ett re-

sultat av upphovsmannens självständigt skapade insats. Rosén har tagit ställning i frå-

gan om upphovsrättsliga förutsättningar för originalverket och ansett att frasen ”Ta 

mig till havet och gör mig till kung” utgör en sådan individualiserad prestation som 

                                                 
844 Se NJA 1974: 94 och NIR 1974:187. Se även Strömholm 1975: 328–329, Koktvedgaard & Levin 
2003: 142, Bernitz et al 2005: 77 och Sorvari 2005: 228. 
845 Se Sorvari 2005: 224. 
846 Stockholms tingsrätts dom T 9013–04, 2006–04–11, ”Ta mig till havet”. 
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bör anses uppnå verkshöjd och därför utgör ett verk i upphovsrättslig mening. Enligt 

Rosén och Karnell torde bedömningen av skyddsvärdigheten i den av Silja Line ut-

nyttjade frasen vara självfallen.847  

 

Trots att Silja Line hade ändrat eller bearbetat enligt 4 § URL textraden ansåg tings-

rätten den vara närmast identisk och förväxlingsbar med melodititeln ”Ta mig till ha-

vet” och textraden ”ta mig till havet och gör mig till kung”. Både rättsinnehavaren och 

upphovsmannen hade avstått från att tillåta användning av ”Ta mig till havet” i re-

klamsammahang. Enligt rättsinnehavarna sliter all typ av associering och exploatering 

av ett verk på verkets värde.  

 

Ändringar kan anses kränkande för upphovsmannen när exemplar framställs eller det 

återges offentligt.848 Exempelvis skall saken ses från upphovsmannens synpunkt, men 

där bör kunna läggas en objektiv måttstock och att bedömningen skall ske med ut-

gångspunkt från förhållandena inom den konstart det är fråga om.849 Enligt upphovs-

mannens subjektiva synvinkel har han känt sig djupt kränkt av Silja Lines reklam-

kampanj. Enligt honom har människor berättat för honom att de får låten i huvudet 

direkt när de ser Silja Lines reklamtext. Han anser att konsumenter och andra betrak-

tare kan ha bringats en felaktig uppfattning att han själv stått bakom och gett sitt sam-

tycke till Silja Lines kampanj.  

 

Ser man detta ur en objektiv synvinkel har man svårt att föreställa sig att det kunde 

medföra obehag i form av kränkningskänslor om allmänheten känner igen verket, 

memorerar texten och nynnar på melodin, dessa tecken torde tvärtemot upplevas så-

som positiva. Verket lever fortfarande i folks medvetande. För musikaliska verks vid-

kommande benämns detta för ett lyckokast, att man skapat en ”evergreen”. Det nyss 

sagda föranleder att ponera huruvida marknadsvärdet på ett verk, som skapats år 

1985, kan vara ett åberopbart argument år 2006.  

 

Man kan finna det kränkande om verket identifieras med en sådan produkt, med vil-

ken upphovsmannen inte vill identifiera sig med. I Finland kan t.ex. upphovsrättsor-

                                                 
847 Se Rosén 2004a: 7 och Karnell 2005: 1–2. 
848 SOU 1956: 25: 123. 
849 Se SOU 1956: 25: 123, KB 1953: 5: 49, Haarmann 2005: 144 och Sorvari 2005: 221 och 225. 
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ganisationen Teosto bevilja tillstånd till att använda musikaliska verk i reklamsam-

manhang endast om upphovsmannen meddelar att han godkänner att verket används i 

samband med ifrågavarande reklam. Man torde kunna anse att kränkning av ideella 

rättigheter i dessa sammanhang avgörs från fall till fall. Man bör ta hänsyn till verks-

typen och det sedvanliga syftet med användningen samt eventuell ideologi.850 

 

Man har i rättsvetenskaplig litteratur851 ansett att det är kränkande för upphovsman-

nens respekträtt, att hans verk framförs i ett otillbörligt sammanhang, vilket man även 

fäste uppmärksamhet vid i detta fall. Vid Brysselkonferensen i Bernkonvention grans-

kades att verket inte utan tillstånd får framföras i för verket otillbörlig miljö. Enligt 

Kivimäki hänförs till denna kategori, att exempelvis litterära verk förses med otillbör-

liga bilder, att nationalhymner framförs i dryckessammanhang och att konstverk olov-

ligt tas i varumärken och används i reklamsammanhang eller att man hänger upp det 

på en nedvärderande plats, t.ex. på WC.852  

 

Till upphovsmannens ideella rättigheter hör att han har en rätt att bli angiven med 

namn eller känd pseudonym i den omfattning och på det sätt som god sed kräver, när 

verksexemplar framställs eller verket görs tillgängligt för allmänheten och en rätt att 

inte behöva se sitt verk ändrat eller gjort tillgängligt för allmänheten i sådan form eller 

sådant sammanhang att det är kränkande för upphovsmannens litterära eller konstnär-

liga anseende eller egenart. Till god sed och lojalitetsprincipen hör att man respekterar 

upphovsmannens eventuella aversion mot att hans verk tillgängliggörs i reklamsam-

manhang. Tillstånd av upphovsmannen att få utnyttja även en del av verket skulle 

nödvändigtvis ha varit på sin plats i detta fall. 

 

Intrång som förvanskar originalverket genom att ingrepp görs i exemplar av verket, 

framförallt då det är fråga om originalexemplar av konstverk. Enligt Auktorrättskom-

mittén saknas inte exempel på att målningar och skulpturer obehörigen ändrats för att 

tillgodose s.k. förmenta anständighetssynpunkter eller ägares personliga smak eller av 

andra skäl. I betänkandet finner man, att ur stadgandet framgår att detsamma utan in-

skränkning förbjuder sådan ingrepp i konstverk och andra exemplar av verk, som är 

                                                 
850 Se Harenko, Niiranen & Tarkela 2006: 52. 
851 Se Kivimäki 1948: 247 och Bernitz & Karnell 1990: 1–11. 
852 Se BK 1948, Kivimäki 1966: 42. 
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kränkande för upphovsmannens ideella intressen. Huruvida ett ingrepp är kränkande 

anses få läggas vid det värde verket äger ur konstnärlig synvinkel, likaså betonas syf-

tet med åtgärden.853 

 

Intrång i sådana exemplar av verket, som görs tillgängliga för allmänheten och som 

kränker hans litterära eller konstnärliga anseende och egenart, dvs. i ett för verket 

främmande sammanhang, kan belysas med hur upphovsmannen har rätt att motsätta 

sig förfaranden med verket, som är till men för hans ideella intressen i enlighet med 

Brysselkonferensen854. I förarbetena till konferensen framhölls att verket, utan att det 

stympas eller ändras, kan sättas i en miljö, som upphovsmannen inte finner önskvärd, 

eller återges för allmänheten i ett sådant sammanhang som framkallar löje eller anstöt 

eller eljest är kränkande för upphovsmannens ideella intressen. T.ex. en programmera-

re av öppen källkod, som värderar dessa system kan känna sig kränkt av att hans pro-

gram ändras på så sätt, att de kan användas tillsammans med slutna källkoder i dator-

program855. 

 

Såsom även exempelvis i fallet ”Nyfiken Gul”, Stockholms rådhusrätt 16.11.1970 

gjordes en uppdelning mellan upphovsmannens anseende och egenart och en liberal 

syn kom till uttryck gentemot upphovsmannen. I en filmsekvens avbildades en intim 

scen mellan två ungdomar i ett träd samtidigt som en andlig sång spelades. Att i detta 

sammanhang spela upp den andliga sången ansågs kränkande för kompositörens 

egenart, men inte för hans anseende. Det var således här sammanhanget som ansågs 

kränkande. Rådhusrätten framhöll att frågan endast gällde huruvida ”hans skaparlynne 

på den religiösa sångens område, blivit kränkt”. Man kan hävda att det musikaliska 

verkets placering i sammanhanget var skrattretande, löjeväckande. Motparten hävdade 

att filmens helhetsverkan lämnats utan avseende kan förklaras av graden av kränk-

ning. Rådhusrätttens ståndpunkt visavi den objektiva bedömningen kommer till synes 

då man ansåg att det saknades orsak att inte sätta tilltro till upphovsmannens egen ut-

saga, att han blivit kränkt, emedan kränkningen inte kunde anses så obetydlig, att den 

vid en objektiv bedömning kunde lämnas obeaktad.856 

                                                 
853 Se SOU 1956: 25: 124–125 och Bergström 1994: 50. 
854 Se BK och Brysselkonferensen art. 6 bis samt SOU 1956: 25: 126 och Sorvari 2005: 222 och 224. 
855 Se Välimäki 2006: 35. 
856 Se fallet ”Nyfiken Gul”, Stockholms rådhusrätt 16.11.1970. Se även Strömholm 1975: 328, Bernitz 
et al 2005: 77 och Koktvedgaard & Levin 2003: 142.  
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Enligt Auktorrättskommittén anfördes i förarbetena till Brysselkonferensen också att 

om ett litterärt verk utges i förbindelse med allehanda reklamalster och om ett konst-

verk återges på förpackningar till tvivelaktiga varor, kan upphovsmannen motsätta sig 

det som menligt för hans ideella intressen.  

 

Ytterligare exempel som ännu mer direkt anspelar på rättsfallet nedan är, verk, som 

utnyttjas i reklam på ett sätt som är ovärdigt verket.857 

 

 I fallet Högsta domstolen 1994: 99 ”Valokuva veistoksesta”(”Hiltunen”) En reklamby-

rå hade av en bildbyrå köpt ett fotografi för en bilreklam. Till sin grafiska form bestod reklamen hu-

vudsakligen av fotografiet som föreställde en ateljemiljö och två offentliggjorda skulpturer som skapats 

av en bildhuggare. Fotografiet hade köpts med rätt att publicera det en gång och på sådana villkor, att 

det åligger kunden att införskaffa tillstånd till användningen av de namn, personer och varumärken 

som var avbildade. Överlåtelsen skulle förstås som en överlåtelse av rätten till ett fotografi, varvid det 

avsetts att det ålåg reklambyrån att utreda de begränsningar i nyttjanderätten som motivkretsen be-

tingade. Bildhuggarens ersättningstalan mot bildbyrån förkastades, medan kraven mot reklambyrån 

och beställaren bifölls. (Röstning)  

 
Bildbyrån hade överlåtit rätten till fotografiet på villkor, att kunden svarade för begä-

ran om tillstånd för utnyttjande av namn, personer och varumärken. HD tolkade över-

låtelsen av rätt till fotografisk bild, vid vilken mottagaren har avsetts utreda eventuella 

begränsningar i nyttjanderätten. HD ansåg att bildbyrån inte för egen del gjort sig 

skyldig till utnyttjande i strid mot upphovsrättslagen, varav bildhuggaren skulle ha 

lidit skada, och förkastade käromålet mot bildbyrån. Ett justitieråd av avvikande åsikt 

ansåg, att bildbyrån inte ansvarar för att bildhuggarens namn inte nämnts på ett sådant 

sätt, som god sed kräver då fotografiet nyttjas i reklam.858 Bildbyrån hade inte begärt 

tillstånd av bildhuggaren för spridning av verken bland allmänheten, inte heller hade 

hennes namn nämnts då fotografiet på i upphovsrättslagen 3 § 1 mom. avsett sätt till-

gängliggjordes för allmänheten.  

 

Skulpturerna, infogade i en bilreklam, kan anses ha kränkt nedvärderande bildhugga-

rens konstnärliga värde och egenart med stöd av 3 § 2 mom. upphovsrättslagen, då 

skulpturerna på reklambilden beskurits godtyckligt och bilen dessutom placerats så att 

                                                 
857 SOU 1956: 25: 126. 
858 Se även Bruun 1997: 217–223, 2001: 25 och NIR 1995: 132–135, samt Haarmann 2005: 115–116 
och Sorvari 2005: 427. Dessa behandlar i huvudsak upphovsmannens ekonomiska rättigheter.  



ACTA WASAENSIA 195 

skulpturernas egenart kränkts. Intrånget resulterade i förändringar i verket när det 

återgavs offentligt genom förvanskningen i de reklamexemplar av skulpturerna som 

gjorts tillgängliga för allmänheten, varför handlingen kränkte skulpturernas, såsom 

Helsingfors rådstuvurätt uttryckte saken, egenart, då de offentliggjordes i reklam-

sammanhang utan tillstånd.859 Enligt god sed borde tillstånd ha begärts för att kunna 

anse att reklambyrån handlat lojalt gentemot bildhuggaren, emedan man var medveten 

om att bildhuggaren generellt förhöll sig negativt till utnyttjandet av hennes konstverk 

i reklamsammanhang.860 Nu agerade utnyttjaren enbart i eget intresse. 

 

Enligt Auktorrättskommittén har upphovsmannen redan på grund av sin förfogande-

rätt möjlighet att i olika riktningar hävda sina intressen: Å ena sidan då han överlåter 

rätt till verket kan han bestämma, i vilket skick verket skall tillgängliggöras för all-

mänheten och under vilka former detta skall ske. Detta innebär att skyddet mot änd-

ringar och andra ingrepp som är så djupgående att de innebär ett intrång i verkets in-

tegritet, i princip bör vara oöverlåtbart. Men å andra sidan kan upphovsmannen inte 

skydda den ideella rätten genom avtalsbestämmelser, om verket med stöd av lag ut-

nyttjas fritt eller om det begagnas utan tillstånd och inte heller då ingrepp görs i ex-

emplar av verket, som är i annans ägo. Skyddet för verkets integritet regleras genom 

ett stadgande med generell räckvidd, vilket kan åberopas mot envar, som utnyttjar 

verket eller innehar exemplar av detta.861 

 

I ett uppmärksammat rättsfall i Sverige stämde regissörerna Vilgot Sjöman och Claes 

Eriksson TV- bolaget TV 4 för kränkning i deras respekträtt när deras filmer, 

”Alfred”  respektive ”Hajar som visste för mycket” utsattes för reklamavbrott när de 

visades i TV 4.862 

 

Den 15 juni 2002 hade TV 4 visat Sjömans långfilm ”Alfred” med tre fem minuters långa avbrott för 

reklaminslag och den 22 juni 2002 hade Erikssons film ”Hajar som visste för mycket” visats med två 

fem minuters reklamavbrott. TV 4 hade köpt rättigheterna att sända filmerna redan år 2000, då det 

ännu inte var tillåtet att göra avbrott i filmer för att visa reklam. Radio -och TV - lagen (RTL) ändrades 

                                                 
859 Se framöver i detta kapitel, där man anser att det i Finland är fråga om kränkning av upphovsman-
nens litterära eller konstnärliga anseende eller egenart. 
860 Se om utnyttjande av verk i reklamsammanhang t.ex. Kivimäki 1966: 42. 
861 Se SOU 1956: 25:121. 
862 Se Svea hovrätt T 451–05, 12.4.2006 ”TV4” och Stockholms tingsrätt T 3204 – 03 ”TV4” samt T 
8628–03 ”KLYS”. Se även Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd (KLYS) stäm-
ningsansökan Vilgot Sjöman och Clas Eriksson. 
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dock den 1 april 2002, efter påtryckningar från bl.a. TV 4. Enligt ändringen i lagens 7: e kapitel kan 

spelfilmer och filmer gjorda för TV och längre än 45 minuter avbrytas för reklam under den förutsätt-

ningen att det sker på ett sätt som varken kränker det ifrågavarande programmets integritet eller rät-

tighetshavarnas rättigheter. Filmerna hade sålunda visats efter det att lagändringen trätt i kraft. 

 

Som stöd för sin tolkning använde sig kärandena Sjöman och Eriksson bland annat av sakkunnigutlå-

tanden av professorn i filmvetenskap Astrid Söderbergh Widding och regissören Kjell - Åke Andersson. 

Enligt Söderbergh Widding måste ”varje reklamavbrott i ett cinematografiskt verk ses som en kränk-

ning av upphovsrätten, eftersom för verket främmande element införs i berättelsen och styckar upp 

denna, så att helhetsintrycket förskjuts eller förvrängs”. Söderbergh Widding menar vidare att detta i 

sin tur gör det svårare eller rentav omöjliggör för åskådaren att uppfatta verket i enlighet med de in-

tentioner som regissören haft. Därmed kränks även regissörens konstnärliga egenart. Kjell-Åke An-

dersson menar för sin del, att reklamavbrott inte bara är kränkande för regissörens integritet och för-

ödmjukande för allt det arbete han och hans medarbetare nedlagt, och även ett svek mot publiken. An-

dersson jämför med att ingen skulle t.ex. acceptera reklaminslag i en teaterföreställning eller reklam-

sidor i en roman. Reklam i filmer görs sålunda enbart ur från kommersiell synvinkel och tydde ej på  

respekt för filmer som självständig konstart. 

 

Som svarande menade bolaget TV 4 att kärandena eftersatt sin ideella rätt till filmerna då de tillåtit 

producenten att upplåta rätt till visning i TV 4. Därtill konstaterade TV 4 att reklamavbrott blivit 

mycket vanliga under de senaste 15 åren. Alla är därmed medvetna om att reklamavbrott förekommer 

och att reklamen inte har något att göra med själva filmerna. 

 

Hovrätten delade tingsrättens uppfattning att, i enlighet med upphovsrättslagens fö-

rarbeten och rättspraxis, bedömningen av om TV4:s åtgärder att infoga reklamavbrott 

vid visning av långfilmerna skulle göras efter en objektiv måttstock. Hovrätten ville 

för sin del framhålla att, när det gäller att fastställa ett sådant objektivt kriterium, går 

det inte att bortse från vad som från upphovsmannens perspektiv framstår som krän-

kande, utan tvärtom att upphovsmannens synpunkt är en given utgångspunkt.  

 

I den objektiva måttstocken måste således upphovsmannens uppfattning vägas mot 

eventuella motstående intressen och vidare ses i ljuset av vad en upphovsman vid var-

je givet tillfälle får anses böra tåla.863 Här medgavs att en rättighetshavare måste vara 

beredd att acceptera obetydliga förändringar som inte påverkar helhetssynen på ver-

ket.864 Motstående intressen av konstnärlig eller annan art kan även motivera att en 

                                                 
863 Se även KB 1956:5: 49 och Haarmann 2005: 144. 
864 Om helhetssyn se t.ex. fallet Itä–Suomen HO (Östra Finlands hovrätt) 16.2.1990, Nr 320, Dnro S 
88/479 ”Tyylitelty kukko–liikemerkki”), där hovrätten i sitt avgörande ansåg att kränkning av upp-
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ändring skall anses godtagbar. Enligt hovrätten kunde reklamavbrotten inte ses som så 

obetydliga förändringar i filmverken att de av den anledningen skulle behöva godtas 

av upphovsmännen. Enligt hovrätten kan inte det faktum, att lagstiftningen medger 

reklamavbrott, tas till intäkt för att reklamavbrott inte skulle kunna kränka upphovs-

mannens ideella rätt. Hovrätten ansåg, att intressena bakom reklamavbrotten inte är av 

sådan art, att de vid fastställande av vad som objektivt sett skall anses godtagbart, 

skulle väga över rättighetshavarens intresse av att hans verk inte återges på ett sätt 

som han finner kränkande. 

 

Tingsrätten konstaterade, att avgörande var, om upphovsmannens personlighet 

kränkts utgående från en objektiv synvinkel.865 Hovrätten fann i likhet med tingsrätten 

att reklamavbrotten i filmvisningarna inte innebar att filmverken skall anses ha visats i 

en sådan form eller ett sådant främmande sammanhang att avbrotten av det skälet 

skulle utgöra en kränkning. I en kommentar till rättsfallet anser Rosén866 att det endast 

i mycket exceptionella fall kan gälla att ett reklamavbrott innebär en kränkning av den 

ideella rätten, dvs. att reklamavbrottet skulle förneka filmens originalitet, idé eller 

grundläggande stilistiska drag. Tingsrätten höll inte med om att regissörernas litterära 

eller konstnärliga anseende skulle ha kränkts i och med reklamavbrotten. Att visa film 

med reklam utgör inte heller i sig en återgivning i främmande form eller samman-

hang, eftersom reklam är allmänt förekommande och även förekommer på bio, slår 

tingsrätten fast. Det som däremot kränks, menade tingsrätten, är upphovsmännens 

egenart, med andra ord det som är karakteristiskt för filmskapandet, själva helhets-

upplevelsen av filmen. Avbrott i filmen kan, i värsta fall, innebära att helhetsupplevel-

sen av det cinematografiska verket tar skada, förvrids och förvanskas, anses det.  

 

Enligt hovrätten var det uppenbart, att de aktuella reklamavbrotten inte bara brutit mot 

kontinuiteten och dramaturgin i filmerna, utan också fogat in miljöer som är främ-

                                                                                                                                            
hovsmannens respekträtt inte skett då ändring av firmamärke gjorts. Fråga var om att helhetsintrycket 
inte ändrats och därmed inte heller varit väsentliga. Se om fallet Haarmann 1999: 108, Harenko, Niira-
nen & Tarkela 2006: 53–54. I ett annat fall, som avgjordes i Åbo hovrätt 27.9.1985 S 3 Ruo 1 ”Mäm-
milä” var fråga om kränkning av upphovsmannens respekträtt då ändring av reklamtavla gjorts. Se om 
fallen Haarmann 1999: 65, 107, Harenko, Niiranen & Tarkela 2006: 54. 
865 Som stöd för en tolkning att reklam i sig kan innebära att upphovsmannens verk framträder i ett 
sammanhang som kan kränka hans respekträtt hänvisas till SOU 1956: 25: 126 samt till ett utslag från 
en appellationsdomstol i Rom, enligt vilket ett reklamavbrott i sig kränkt den ideella rätten ifall upp-
hovsmannens medgivande inte förelåg. 
866 Se Rosén 2004b: 692. 
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mande och omotiverade. Avbrotten hade inneburit att den eftersträvade dramatiska 

effekten av växlingen mellan två scener suddats ut. 

 

Hovrätten och tingsrätten verkade här i sin tolkning ha tagit fasta på sakkunnigutlå-

tandena av professor Söderberg Widding och regissör Andersson. På grund av det an-

förda och de skäl som tingsrätten i övrigt har angett fann hovrätten att infogandet av 

reklamavbrott i filmerna har utgjort en kränkning av upphovsmannens ideella rätt i det 

avseende tingsrätten konstaterat. Hovrättens anslöt sig vidare till tingsrättens bedöm-

ning i fråga om eftergift från upphovsmännens ideella rätt i vad avser avbrotten i fil-

merna och bedömningen av huruvida intrången har skett av oaktsamhet. Hovrätten 

fastställde tingsrättens domslut. 

 

Tingsrätten fann inga belägg för att kärandena skulle ha eftergett sina ideella rättighe-

ter, vilket TV 4 hävdade. Poängteras bör i detta sammanhang att de ideella rättighe-

terna i princip ansetts oöverlåtbara. TV 4 ansågs inte ha varit tillräckligt aktsam när 

man inte beaktade regissörernas åsikt om reklamavbrott innan filmvisningen skedde. 

Tingsrättens slutsats är sålunda att reklamavbrotten innebar en ändring i upphovs-

männens filmverk som kränkte deras egenart. TV 4 dömdes att ersätta regissörerna för 

intrånget. 

 

Tingsrätten var inte enig i sitt domslut. Chefsrådmannen M. Holmgren poängterade att reklamavbrot-

ten var få till antalet och att de föregicks och följdes av tydlig reklammarkering samt att de förekom vid 

lämpliga miljöombyten i filmerna. Eftersom publiken är medveten om förekomsten av reklamavbrott 

och att reklamavbrotten inte har något med filmerna i sig att göra, kan inte upphovsmännens integritet 

eller egenart ansetts ha kränkts, menar Holmgren. 

 

Utgående från principen om god sed, kan det bl.a. ifrågasättas huruvida hovrätten och 

tingsrätten i tillräcklig grad tagit i beaktande den praxis som är rådande i den kom-

mersiella TV-världen och de förutsättningar och krav som ställs inom branschen. Re-

klamavbrott är i gemen tydliga och klara och den stora allmänheten är ingrodd med 

deras förekomst och välmedveten om skillnaden mellan filmen och reklamen. Det att 

sändningsrättigheterna köptes innan den ändrade radio- och TV-lagen trädde i kraft 

påverkade det faktum att TV 4 inte var aktsam nog att ta hänsyn till upphovsmännens 
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åsikt. Man ansåg sig ha tillräckligt stöd i den nya lagen.867 Upphovsmännen torde va-

rit medvetna om de förutsättningar som råder i de kommersiella kanalerna. Huruvida 

upphovsmännens egenart verkligen kränkts från en objektiv måttstock är tvivelaktigt. 

Risken föreligger att tingsrätten i sitt domslut i alltför hög grad tagit hänsyn till käran-

denas subjektiva åsikter och ideologiska synpunkter.868 

 

Det är i enlighet med god sed att upphovsmannen bör ges rätt att göra allmänheten 

medveten om att verket har gjorts tillgängligt i en förvanskad form, på ett förvanskat 

sätt eller i ett sammanhang som kränker upphovsmannens anseende eller egenart. 

 

I ett rättsfall i Helsingfors hovrätt 27.6.1996, gällde saken att i ett konstgalleri hade, utan konstnärer-

nas medgivande, ordnats en förevisning av hushållsmaskiner. Bland och emellan konstverken hade 

placerats förevisningsmaterial över hushållsmaskinerna. Konstnärerna ansåg att deras respekträtt 

kränkts då deras konstverk förekommit i ett sammanhang som de upplevde som opassande och nedvär-

derande. Hovrätten ansåg att en konstutställning och en produktförevisning skiljer sig från varandra 

till sitt ändamål och sin karaktär på ett så radikalt sätt att konstnärernas respekträtt kan anses ha 

kränkts ifall och då deras konstverk anknyts till och förekommer mitt ibland de tekniska hushållsmaski-

nerna.869 

 

I fallet betonades att det sammanhang som verken förekom i skulle tillmätas stor be-

tydelse vid bedömningen om en kränkning av de ideella rättigheterna skett. Förutom 

det ställe och den plats som verken förekom i, skulle också beaktas det materiella för-

hållandet mellan de konstnärliga verken och hushållsmaskinerna. Ju svårare det är för 
                                                 
867 I uttalandena om tingsrättens utslag poängterade bl.a. TV 4:s informationschef G. Ellung att domen 
inte får någon långtgående verkan för programverksamheten emedan avtalen om visningsrätt numera är 
mera tydligt skrivna och noggrant uppgjorda med upphovsmännen. TV 4 har överklagat domen.  
868 Frågan om det handlar om domnum absque injuria (skada utan förfång), eller tvärtom, uppkommer 
onekligen. 
869 Se Feasby 2002: 8–12. 
869 Se Helsingfors hovrätt 27.6.1996 ”Förevisning av hushållsmaskiner i konstgalleri”. Se om fallet 
Rajala 1996b: 3 och Sorvari 2005: 188, 224. Se också ett motsvarande tyskt rättsfall Marlene Dietrich, 
BGH I ZR 49/97, där det var fråga om att dottern som rättsinnehavare av M. Dietrichs rättigheter ansåg 
att M. Dietrichs respekträtt bl.a. kränkts genom att Marlene Dietrich’s namn utnyttjas för sådana kom-
mersiella syften som bilmärken, kosmetika och marknadsförings– och reklamartiklar för en musikal om 
M. Dietrich. Domstolen biföll dotterns yrkanden och ansåg att M. Dietrich’s namn utnyttjats på ett 
rättsvidrigt sätt som kränkte hennes respekträtt. I domslutet betonades det förövrigt kopplingen mellan 
de ideella och ekonomiska rättigheterna, något som även kommit fram i denna forskning, genom att 
man konstaterade: ”Das allgemeine Persönlichkeitsrecht und seine besonderen Erscheinungsformen 
dienen in erster Linie dem Schutz ideeller Interessen, insbesondere dem Schutz des Wert– und Ach-
tungsanspruchs der Persönlichkeit. Dieser Schutz wird dadurch verwirklicht, dass bei einer Verletzung 
dieser Rechte neben Abwehransprüchen auch Schadenersatzansprüche in Betracht kommen, die nicht 
nur auf den Ersatz materieller, sondern – wenn es sich um einen schwerwiegenden Eingriff handlet und 
die Beeinträchtigung nicht in anderer Weise befriedigend ausgleichen werden kann – auch auf den 
Ausgleich immaterieller Schäden gerichte sind.”   
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åskådaren att skilja på placeringen, storleken och uppläggningen för reklammaterialet 

för hushållsmaskinerna respektive de konstnärliga verken, desto mera sannolikt är det 

fråga om en kränkning av upphovsmannens respekträtt.870 

 

Enligt Schönning och Wagle & Ödegaard förekommer en s.k. miljöregel, dvs. re-

spekträtten kan kränkas utan att verket ändras då verket offentliggörs på ett kränkande 

sätt eller i kränkande sammanhang. Såsom exempel anför författarna att upphovsman-

nen Inger Hagerups dikt ”Våre små sösken” utnyttjades i en kampanj mot självbe-

stämd abort. Dikten hänvisade till krigstida utnyttjande av judar.871 Hänvisning i lik-

nande fall kan göras till hur man tillgängliggör religiösa verk på Internet genom att 

häda eller att utnyttja verk i reklamsammanhang, speciellt då upphovsmannen inte 

sympatiserar med reklamens innehåll. 

 

3.5.5. Satir, parodi eller travesti 

 

Respekträtten skall dock inte tolkas alltför strikt. Möjligheter att göra satirer, parodier 

och travestier av kända verk skall förekomma. Upphovsmannen förväntas tåla sådan 

uppmärksamhet som en satir, parodi eller travesti kan medföra. Auktorrättskommittén 

framhåller att ett grundläggande krav för att parodier eller travestier skall anses tillåt-

na är att de är självständiga verk, inte bearbetningar av originalverket, och att de inte 

drar otillbörlig nytta av originalverket. Med andra ord har de ett annat syfte än bear-

betningar och den effekt man önskar uppnå med dem är en helt annan872. Satirer 

nämns inte i förarbetena till upphovsrättslagen.873 I den finska och de övriga nordiska 

upphovsrättslagarna förekommer inte någon egentlig inskränkningsbestämmelse om 

satirer, parodier och travestier. Enligt Infosocdirektivets artikel 5(3) k) tillåts använd-

ning av verk i karikatyrer, parodier eller pastischer. Vid harmoniseringsprocessen 

ändrades inte upphovsrättslagen till denna del,874 dvs. att man skulle ha infört dessa i 

                                                 
870 Se även Rajala 1996b: 3–4. 
871 Se Schönning 1998: 170 och Wagle & Ödegaard 1997: 195–196. 
872 Se SOU 1956:25: 137. Se även Rosén 1990: 603–605 och 2004: 690 samt Latman 1979: 215, enligt 
vilken ”the issue is not whether the parody uses the same media as the copyrighted work – most paro-
dies do – but whether it is capable of serving as a substitute for the original. 
873 Se SOU 1956: 25: 124 och 137. Se även Kivimäki 1966: 41, Rosén 2004b: 690 och Haarmann 
2005: 67, 144. 
874 Se RP 28/2004: 37 
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upphovsrättslagen genom att ta in bestämmelsen i inskränkningsreglerna. Det anses 

väldigt avlägset, att parodier skulle omfattas av inskränkningsreglerna.875  

 

Tillåtelsen av satirer, parodier och travestier på rättslig grund kan bli problematisk. 

Exempel på hur man kan uppfatta vissa framföranden som en hyllning till upphovs-

mannen och inte som en kränkning är det s.k. Taube-fallet,876 där revymakare och en 

TV-producent anmälts för förvanskning av Taubes texter, vilka framförts till hans ori-

ginalmelodier. Frågan om det kan anses som parodi eller travesti diskuterades. Upp-

hovsmannen kunde inte höras p.g.a. sjukdom och fallet togs inte upp i domstol. Åkla-

garen avskrev fallet och han ansåg att förvanskningen inte kunde anses som parodi 

eller travesti samt att det inte funnits uppsåt hos revymakarna. Man hade önskat ut-

trycka sin beundran för Taube. Åklagaren hade uttryckt sig som följer: ”Evert Taubes 

självskrivna storhet har ej ansetts kunna och kan inte rubbas av att hans musik eller 

delar av hans dikter nyttjas på ett sätt som skett”. 

 

I fallet ”Alfons Åberg” var det fråga om det är tillåtet att som satir göra om den glada och snälla 

barnboksfiguren Alfons Åberg till dansk knarkhandlare.877 Det handlade om ett inslag i satirprogram-

met Pippirull i Sveriges Radio, där uppläsningar från fyra olika Alfons - böcker varvats med repliker 

om knarkhandel och slagsmål från den danska filmen Pusher. Innan inslaget började hade programle-

daren berättat, att ordet alfons betyder hallick på danska. Han hade spelat upp intervjuer med förlags-

representanter och låtit lyssnarna få höra ett inslag med den danske hallicken Alfons Åberg i Köpen-

hamn. Ifrågavarande inslag hade sänts flera gånger i repris och var även tillgängligt som ljudfil på 

Sveriges Radios hemsida. Författaren till Alfons Åberg - barnböckerna, Gunilla Bergström, ansåg att 

ifrågavarande inslag kränkt hennes litterära anseende och egenart och krävde förbud för fortsatt sänd-

ning och ideellt skadestånd, då hennes verk ändrats i större utsträckning än vad upphovsrättslagen 

tillåter.Enligt Svea Hovrätt var det dock fråga om ett satiriskt självständigt verk, både till sammansätt-

ning och av sammanhang. Poängen med inslaget var att framhäva kontrasten mellan den snälle, lille 

Alfons Åberg-figuren och den danske busen. Avsikten var varken att angripa Alfons Åberg-figuren i 

barnböckerna eller författaren Gunilla Bergström. Hovrätten menade att detta också framgick väl för 

lyssnarna. Högsta Domstolen poängterade att programinslaget framförts i radio med de ingrepp i ori-

ginalverken som syftat till att åstadkomma den travesterande effekten inte i sig innebar att verken 

gjorts tillgängliga för allmänheten i ett sådant sammanhang att G. Bergströms litterära anseende eller 

egenart skulle ha kränkts. 

 

                                                 
875 Se Rosén 2004b: 690 och Harenko, Niiranen & Tarkela 2006: 53. 
876 Se Gustafsson 1977: 369. 
877 Se Svea Hovrätt T 3202–04, 22.10.2004 ”Alfons Åberg”  och Högsta Domstolen T 4739–04, 
8.12.2005. Se om fallet i Rosén JT 3/2005: 714ff., Bruun 2006: 18–19 och Olsson 2006a: 148–149. 
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Författaren Gunilla Bergström hade även yrkat på att, ifall inslaget skulle anses vara 

ett självständigt verk, så skulle hennes respekträtt alltjämt ha blivit kränkt. Fråga var 

om antingen en kränkande ändring av författarens verk eller ett återgivande av dem i 

ett på angivet sätt kränkande sammanhang.878 Hovrätten biföll inte heller detta yrkan-

de, eftersom den ansåg att satirer, parodier och travestier är tillåtna som självständiga 

verk enligt 4 §, andra stycket URL. Högsta Domstolen följde hovrättens beslut.  

 

Till satirers, parodiers och travestiers innersta karaktär hör ju att författaren till det 

verk som är objekt för satiren, parodin eller travestin inte nödvändigtvis alltid roas av 

satiren, parodin eller travestin. Trots att satiren i sin humoristiska form till sitt innehåll 

disharmonierar med den eventuellt allvarliga förebilden i det äldre verket, har man i 

gränsdragningen mellan satiren och en kränkande ändring lagt vikten vid bedömning-

en av frågan om ett nytt och självständigt verk.879 Satiren, parodin och travestin har av 

gammal hävd eller sedvana ansetts tillåtna och som Rosén påpekar utgör dessa inte 

något ideellrättsligt intrång ifall de inte fungerar som en kränkande kontext för det 

underliggande alltjämt iakttagbara verket.880 I detta fall ansågs det vara frågan om ett 

nytt och självständigt verk enligt 4 § 2 mom URL, vilket appellerar till de ekonomiska 

rättigheterna. Om det däremot handlat om bearbetningar enligt 4 § 1 mom. URL, vil-

ket ofta är förekommande, där det nyskapade verket är beroende av originalverket, 

kan verket tenderat bli en otillåten efterbildning. Nämnas kan att två av justitieråden i 

HD var av skiljaktig mening angående motiveringen till beslutet. Majoriteten ansåg 

att frågan om programinslaget är ett självständigt verk och frågan om en kränkning av 

G. Bergströms litterära anseende eller egenart bör bedömas utgående från om pro-

graminslaget i sig kan anses utgöra en travesti eller parodi. Minoriteten ansåg att frå-

gorna bör bedömas med utgångspunkt från det utnyttjande av delar av verk som verk-

ligen skett i programinslaget. Dessa två justitieråd ansåg att programinslaget var en 

bearbetning enligt 4 § 1 mom.881 Fråga är om ett gränsfall, emedan högsta domstolen 

har röstat om saken. 

 

                                                 
878 Se närmare Rosén 1993: 124–126, JT 3/2005: 714  och Ålund 1992: 102–106 om satirer, parodier 
och travestier såsom bearbetningar enligt 4 § 1 mom. URL och såsom nya verk skapade i fri anslutning 
till äldre verk i enlighet med 4 § 2 mom URL. 
879 Se Kivimäki 1966: 41 och 47 samt Sorvari 2005: 223. 
880 Se Rosén 1993: 122. 
881 Se HD T 4739–04.  
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Enligt Bruun kommer det troligen i framtiden att förekomma ett ökande antal  fall av 

satirer och parodier i digital miljö, varför önskvärt vore att det i lagen införlivades 

stadganden därom i 2 kapitlet om inskränkningsbestämmelserna i upphovsrättsla-

gen.882 Man har i rättslitteraturen ansett att otillåten satir, parodi och travesti drar nytta 

av det äldre verket för att syftet är ett annat.883 I de fall då travestin är ett nytt och 

självständigt verk, i motsats till en bearbetning, och har ett annat främmande syfte än 

denna, är dess vilja gemenligen inte att begagna förebilden i ett konkurrerande syf-

te.884 Det är således i allmänhet inte fråga om ett konkurrerande verk, emedan syftet 

inte är att bedriva otillbörligt förfarande gentemot upphovsmannen till det äldre ver-

ket, snarare tvärtom.885 Vid travestier är syftet generellt inte en handling, som inte är 

förenligt med god sed och behöver inte heller minska originalupphovsmannens för-

säljning av och efterfrågan på hans verk.  

 

Emedan detta speciella undantag i fråga om traditionell frihet att travestera är tillåtet, 

innebär det även att upphovsmannens yrkesart eller egenart generellt inte kränks. 

Emedan denna travesti har ansetts vara ett självständigt verk har man även hållit den 

för tillåten. Fråga har varit om ett gränsfall, emedan Sveriges högsta domstol har 

röstat om saken. Prejudikatsvärdet av omröstningsavgörandet är i allmänhet inte stort, 

emedan man vad gäller frågan som avgörs tvingas vänta på huruvida ställningstagan-

det som görs befästs i senare rättspraxis.886 Fråga är om en värderingsmässig sak och 

med en sådan är det svårt att förena en generaliserbar rättsföreskrift. Domstolarna lö-

ser enskilda avgöranden, de stiftar inte lag. På grundval av ett avgörande kan man så-

ledes inte göra generaliseringar för finsk rätts del, där man kunde ha avgjort saken an-

norlunda. Det kan inte vara frågan om ett nytt och självständigt verk om man för-

vrängt bärande element i originalverket och således inte handlat samvetsgrant och till-

börligt genom att ta hänsyn till originalupphovsmannens intressen, utan däremot 

kränkt hennes konstnärliga anseende eller egenart med otillbörliga ändringar, modifie-

ringar och sammanfogningar för att plocka fram komiska effekter å en figur. Ett nytt 

och självständigt verk skapas i fri anslutning till ett annat verk, varmed detta äldre 

verk helt skall träda i bakgrunden, dvs. formen förändras. Auktorrättskommittén ansåg 

                                                 
882 Se Bruun 2006: 18–19. 
883 Se Haarmann 1999: 53 och Sorvari 2005: 223. 
884 Se SOU 1956: 137.  
885 Se Knoph 1936: 565 och Sorvari 2005: 223. 
886 Se Myrsky 2002: 89–90. 
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i tiden att vid travestier är sambandet närmare, travestin kan vara mycket närgången, 

följa förebilden i långa stycken ord för ord, men dock är att betrakta som självständiga 

verk. Syftet är avgörande.887  

 

Rosén anser att ett mera tillåtande synsätt på travestier etc. innebär ett godkännande 

av en s.k. Narrenfreiheit, dvs. att travestier och liknande är något som upphovsman-

nen bör acceptera.888 Om ett verk inte har sådan karaktär att det kan sägas skämtsamt 

förvränga eller annars förlöjliga ett verk och dessutom inte kan betraktas som ett nytt 

och självständigt verk, kan fråga vara om en kränkning av originalverket.889 

 

I rättsfallet NJA 1975: 679 ”Sveriges flagga”, gällde frågan huruvida en på grammofonskiva inspelad 

sång är på sätt som anges i 3 § 2 mom upphovsrättslagen kränkande för upphovsmännen. Fråga var 

om en inspelning, som började med Ossiannilssons dikt ”Sveriges flagga” och fortsatte med kraftigt 

pacifistisk text, som var riktad mot USA:s deltagande i Vietnamkriget. Text och musik var självständiga 

verk. Textförfattarens respekträtt hade kränkts, emedan hans dikter hade sammanförts med en främ-

mande dikt. 890  

 

En grammofoninspelning med Hugo Alfvéns musik till Karl-Gustaf Ossiannilssons 

dikt hade framställts och framförts i en grovt förvanskad form. Ändringarna utmynna-

de inte i ett nytt självständigt verk enligt 4 § 2 mom. upphovsrättslagen, varför utnytt-

jandet av originalupphovsmännens verk inte kunde anses tillåtet enligt de regler som 

gäller för parodi och travesti, emedan kriterierna för parodi eller travesti inte gick i 

uppfyllelse, dvs. dess syfte hade inte varit det. Intrångsgörarens avsikt hade inte på 

något sätt varit att dra löje över fosterländska eller andra inslag i originalupphovs-

männens hymn. Upphovsmännens skydd skall inte kunna inskränkas trots att utnytt-

jandet sker i syfte att göra politisk propaganda. Om verket hade varit en bearbetning 

av originalverket, skulle upphovsmännen ändå kunnat beivra intrång enligt 4 § 1 

mom. URL, då tillstånd inte inhämtats. Domstolen fann även att bedömningen av fal-

let skulle avgöras enligt en såvitt möjlig objektiv måttstock. Då fallet behandlades var 

upphovsmännen avlidna, varför det inte gick att fastställa deras egen uppfattning om 

saken. Domstolen fann att man måste bedöma utifrån vad som kan anses kränkande 

                                                 
887 Se SOU 1956: 25: 136–137. 
888 Se Rosén 2004b: 692, 2005: 718 och 2006c: 507. 
889 Se Sorvari 2005: 223. 
890 Se NJA 1975: 679 ”Sveriges flagga”. Se även NIR 1976: 325, Rosén 1989: 113, 213, Olsson 1998: 
110–111, Koktvedgaard & Levin 2003: 144, 151, Bernitz et al 2005: 55, 73, 77, Stannow et al 2005: 70 
och Harenko, Niiranen & Tarkela 2006: 54–55. 
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för upphovsmannes personlighet sådan den kommit till uttryck i verket. Högsta dom-

stolen ansåg att Ossiannilsson utsatts för kränkning genom att en del av hans dikt an-

vänts i främmande sammanhang (i ett annat verk). Vid bedömningen lades vikt vid att 

lånet från dikten avsåg de genom Alfvéns musik för allmänheten välkända inled-

ningsorden och att dessa lånats till en politisk propagandasång som hänför sig till helt 

andra förhållanden än dem som inspirerat till den ursprungliga originaldikten. Alfvén 

ansågs vara utsatt för kränkning då hans musik hade framförts med annan text än den 

till vilken originalverket var skrivet. Intrångsgöraren ansågs ha förfarit grovt oakt-

samt. Ställningstagandet i Sveriges högsta domstol blir förståeligt med hjälp av lojali-

tetsprincipen. Bearbetaren bör ta i beaktande de intressen som upphovsmannen till 

originalverket har, som i detta fall gäller respekträtten. Originalverket eller en del där-

av får inte framföras i ett sådant sammanhang som kränker upphovsmannen. Politisk 

propagande eller hänvisning till yttrandefriheten skapar inte sådana argument med 

vilka man kunde lämna upphovsmannens till respekträtten hörande intressen obeakta-

de.891 God sed och redbarhet är inte förekommande drag i detta fall. 

 

Eftersom man utgår ifrån att upphovsmannen i normala fall har ett starkt personligt 

intresse att motsätta sig intrång i sitt verk, antas det även att upphovsmannen verkli-

gen lider av de skador som intrång förorsakar. Också en sådan förändring av den form 

eller det sammanhang, som verket återges i, höjer dess litterära eller konstnärliga kva-

litet och publikens uppskattning, kan tolkas som ett intrång i upphovsmannens 

respekträtt.892 Bedömningen är mer strikt då ifrågavarande verk återges i sin original-

form än om det görs i en bearbetad version.893 På bedömningen inverkar faktorer så-

som använd teknik, konstart och avsedd användning, och vad som överlag kan anses 

falla inom området för god sed i respektive bransch. 

 

 

 

   

 

                                                 
891 Sorvari 2005: 223 och 229. 
892 Notera i detta sammanhang t.ex. nyheten att B. Wahlströms klassiska ungdomsböcker Kitty, Bigles 
och Stjärnskott skall få en ny grafisk identitet för att modernisera dem till verkligheten för dagens ung-
domar, se Rydegren 2005. I detta fall gäller det särskilt att beakta i vilken mån den nya grafiska identi-
teten respekterar den ursprungliga formen, i enlighet med vad som god sed föreskriver. 
893 Se SOU 1956: 25: 123. 
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3.6. Begränsningar av upphovsrätten 

 

Infosocdirektivets 5 artikel innehåller stadganden till medlemsstaterna om tillåtna un-

dantag och begränsningar i upphovsrätten och närstående rättigheter gällande rättighe-

ter i direktivets 2 och 3 artiklar. Artikel 5(1) innehåller en tvingande regel, som gäller 

tillfällig exemplarframställning. Däremot tillåter undantagen och begränsningarna i 

stadgandena i nämnda artiklar 2 och 3 att dessa undantag och begränsningar stadgas i 

nationell lag. Harmoniseringen av undantagen och begränsningarna gäller rätten att 

framställa och rätten att överföra offentligt i fråga om upphovsmän och i fråga om in-

nehavare av rättigheter, rätten  till tillgängliggörande för allmänheten. Direktivets 5 

(4) artikel möjliggör begränsning av spridningsrätten enligt undantagen och begräns-

ningarna gällande rätten att framställa exemplar.894 Stadganden om begränsningar av 

upphovsmannens ensamrätt finns i 2 kapitlet finska upphovsrättslagen.895 

 

3.6.1. Privat bruk 

 

För att undvika en alltför omfattande begränsning av allmänhetens möjligheter att ut-

nyttja upphovsrättsskyddade verk förekommer det begränsningar av upphovsmannens 

ensamrättigheter i lagen. Till att börja med, framställning av exemplar för eget bruk är 

en betydande begränsning av upphovsmannens ensamrätt. Nationella lagar bör följa 

artikel 9(2) i Bernkonventionen enligt vilken mångfaldigandet av verk i vissa särskil-

da fall är tillåtet under de förutsättningar att det inte gör intrång i det normala utnytt-

jandet av verket eller oskäligt inkräktar på upphovsmannens legitima intressen.896 

Verk kan mångfaldigas med hjälp av vilken teknik som helst, eftersom det inte före-

kommer några begränsningar i lagen vad gäller den teknik som mångfaldigandet sker 

på.897 Intressant är dock, enligt Hugenholtz, att i de flesta rättsfall som varit uppe i 

europeiska domstolar och som berört ägarrättigheter i den digitala miljön, har upp-

                                                 
894 Se KB 2002:5: 40–45, RP 28/2004: 25–26, 27 och 31, Haarmann 2005: 154–156, där även olika sätt 
att indela begränsningar av upphovsrätten behandlas, och Kontkanen 2006: 83. 
895 Se Haarmann 2006: 73–84 och RP 28/2004: 25. 
896 Artikel 9(2) BK. Se Rosén 2003: 123. Jämför I. Kants syn på begräsningar av eller undantag till 
lagen: ”A law that provides an exception to a prohibition, however, is a law that converts a prohibited 
action into an allowed action, but leaves unanswered whether the allowed action is required or not”, 
se Hruschka 2004: 51–52. 
897 Se t.ex. Rosén 1998: 88–89, Rosén 2003: 124, Schönning 1998: 130, Olsson 1998: 83–84 och 2006: 
106, Liljeström 1998: 221–225, Rajala 1999: 99, Haarmann 1999: 88 och 2005: 113–114, Carlén–
Wendels 2000: 105–107, Bernitz et al. 2005: 62 och Herler, B. 2004: 164–165.    
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hovsmännen varit de vinnande parterna. Fallen har främst gällt rätten att återanvända 

verk på CD-ROM, web-sidor och databaser. Domstolarna har alltså inte accepterat 

argumentet att upphovsmännen, genom att tillåta en framställning i tryckt version, 

även explicit eller implicit skulle ha medgett annan typ av framställning i digitala ver-

sioner.898 Upphovsmännen har med andra ord inte i dessa fall gett sitt samtycke till en 

framställning i digital form. Nationella lagar regleras dock av artikel 13(2) i TRIPS-

avtalet, enligt vilken begränsningar av eller undantag från ensamrätter är berättigade 

i vissa särskilda fall som inte står i konflikt med ett normalt utnyttjande av verket och 

inte otillbörligt skadar rättsinnehavarnas intressen.899 Ett återgivet exemplar kan allt-

så också förekomma i digital version. Den digitala versionen kan till exempel före-

komma på CD, på en Internet-server eller i en mobil mp3-spelare.900 

 

Artikel 5(2) Infosocdirektivet innehåller en uppräkning på de undantag och begräns-

ningar, som medlemsstaterna får föreskriva i den rätt till mångfaldigande  som avses i 

artikel 2. Artikel 5(2) a) tillåter mångfaldigande på papper eller liknande form av me-

dium med någon fotografisk teknik eller motsvarande process, under den förutsätt-

ningen att rättsinnehavarna erhåller en rimlig kompensation.901 Mångfaldigande av 

ark med musiknoter utgör här ett undantag eftersom, mångfaldigandet av dem hör till 

upphovsmannens ensamrätt. Den finska upphovsrättslagen innehåller inga inskränk-

ningsbestämmelser som gäller fotokopiering. Av denna anledning föranledde artikel 

5(2) a) i direktivet inga ändringar i upphovsrättslagen.902 Bestämmelsen om fotoko-

piering i 13 § upphovsrättslagen grundar sig på avtalslicens. Privat fotokopiering, var-

om bestämmelser ingår i 12 § upphovsrättslagen, grundar sig på artikel 5(2) b) i direk-

tivet om mångfaldigande för privat bruk.903 

 

Reglerna om mångfaldigande för privat bruk i Infosoc-direktivet omfattar alla typer 

av media. Enligt artikel 5(2) b) skall ett mångfaldigande med ingen direkt eller indi-

rekt kommersiell avsikt tillåtas om det görs av en fysisk person för privat bruk. Förut-

sättningen är här likaså att rättsinnehavarna erhåller en rimlig kompensation, med be-

                                                 
898 Se Hugenholtz 2000a: 7.   
899  Se Rosén 2003: 123. 
900  Se Rosén 2003: 126–127. 
901 Artikel 5(2)a) direktiv 2001/29/EG. 
902 Se RP 28/2004: 27. 
903 Se Haarmann 2005: 233–234, RP 28/2004: 27 och 85 samt Kontkanen 2006: 126. De nya stadgan-
dena om avtalslicens trädde i kraft 1.1.2007. 
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aktande av huruvida de tekniska åtgärder som nämns i artikel 6 har tillämpats eller ej 

på det skyddade verket.904 

 

I artikel 5(5) Infosocdirektivet förekommer principerna för begränsningar av ensam-

rätten till mångfaldigande, det så kallade trestegs-testet.905 Trestegs-testet gäller alla 

undantag och begränsningar 1) i vissa särskilda fall, mångfaldigande för privat bruk 2) 

då det inte står i konflikt med ett normalt utnyttjande av verket, eller 3) inte otillbör-

ligt skadar upphovsmannens legitima intressen.906  

 

I samband med verkställigheten av Infosocdirektivet i Finland medförde artikel 5(2) b 

i direktivet inte något behov av ändring av 12 § om privatkopiering.907 Om framställ-

ning för eget bruk stadgas i 12 § upphovsrättslagen, enligt vilken var och en får av 

offentliggjorda verk framställa enstaka exemplar för sitt enskilda bruk. Exemplar 

framställda med stöd av inskränkningsbestämmelserna får inte användas för andra än-

damål. Exemplarframställning för uppdragsgivarens enskilda bruk får även ges i upp-

drag åt utomstående, men denna möjlighet gäller inte framställning av exemplar av 

musikaliska verk, filmverk, bruksföremål eller skulpturer, inte heller efterbildande av 

andra konstverk genom konstnärligt förfarande. Stadgandena om framställning för 

eget bruk gäller inte datorprogram i maskinläsbar form, framställning av databaser i 

denna form eller utförande av byggnadsverk.908 12 § upphovsrättslagen omfattar även 

framställning av digitala exemplar för privat bruk, med undantag för databaser eller 

databaser i digital form.909 

 

                                                 
904 Se RP 28/2004: 27–28. 
905 Förebilden till trestegstesten ligger i artikel 9 stycke 2 i BK samt artikel 10 stycke 2 i WCT och arti-
kel 16 stycke 2 i WPPT. Även i TRIPS artikel 13 finns en föreskrift med motsvarande innehåll. Se RP 
28/2004: 38–39 och Haarmann 2005: 155. 
906 Se Rosén 2003: 123. Se t.ex Ginsburg 2001: 15, enligt vilken det borde gälla att i fall där mångfal-
digande för privat bruk inte står i konflikt med ett normalt utnyttjande, bör det inte heller förekomma 
något undantag för privat bruk. Se också rättsfall Helsingfors hovrätt 7.1.2004 ”Hyväntekeväisyys”, där 
hovrätten bl.a. konstaterade att lagreglerna om begränsning och undantag till upphovsrätten skall när de 
tillämpas i enskilda fall tolkas enligt den rådande tolkningspraxisen, med andra ord snävt och utgående 
från det s.k. trestegstestet. 
907 Se RP 28/2004: 29. 
908 Se Haarmann 2005: 177–188, Haarmann 2006: 78–79, RP 28/2004: 27–28, Kontkanen 2006: 131–
133 och Harenko, Niiranen & Tarkela 2006: 94–101. 
909 Se RP 28/2004: 28. 
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Reglerna om mångfaldigande av skyddade verk för privat bruk uppfattas först och 

främst då som begränsningar av upphovsmannens ekonomiska rättigheter.910 De all-

männa stadgandena om de ideella rättigheterna enligt 3 § upphovsrättslagen tillämpas 

i samband med inskränkningsbestämmelserna, såsom framställning om privat bruk. 

Om detta stadgas i 11 § 1 mom. upphovsrättslagen.911  I praktiken är dock det mest 

betydelsefulla särskilda stadgandet om namnangivelserätten i 11 § 2 mom. upphovs-

rättslagen. Enligt detta stadgande skall upphovsmannens namn och källan anges i den 

omfattning och på det sätt som god sed kräver, om man framställer exemplar med stöd 

av inskränkningsbestämmelserna i 2 kapitlet upphovsrättslagen. Enligt befäst stånd-

punkt omfattar stadgandet om exemplarframställning för privat bruk i 12 § upphovs-

rättslagen användning av framställt exemplar. Användning av exemplar i familje- och 

vänkrets förutsätter att exemplaret ges åt familjemedlemmen eller vännen. Exemplar 

som framställs i digital form kan överföras till mottagaren bland annat genom e-

post.912 Också i dessa fall är det enligt god sed att nämna upphovsmannen och käl-

lan.913 Upphovsmannens rätt att bli känd som upphovsman har betydelse även då ex-

emplar av verk används i familje- och vänkretsar. Också i denna lilla krets är det av 

betydelse att upphovsmannens namn och källan anges för bland annat efterfrågan på 

verket. Med andra ord bör de ideella rättigheterna respekteras. Tillämpningen av be-

gränsningarna av upphovsmannens ensamrättigheter skall dock inte leda till att den 

ekonomiska nytta upphovsmannen är berättigad att erhålla av sina verk äventyras. En 

allmän lojalitetsprincip innefattar i dessa omständigheter en form av aktsamhetsplikt 

som skulle förutsätta att utnyttjaren, trots sin rätt till mångfaldigande för privat bruk, 

skall avstå från sådana handlingar som kunde äventyra upphovsmannens ekonomiska 

och ideella intressen. Den allmänna lojalitetsprincipen skulle också förutsätta av upp-

hovsmannen att han tillåter ett mångfaldigande för privat bruk av sitt skyddade 

verk.914 Lojalitetsprincipen kan dock ändå inte innebära att upphovsmannen bör bidra 

till ett lyckat mångfaldigande för privat bruk. 

 

                                                 
910 Se t.ex. Pohjonen 1993: 149–150. 
911 Undantag utgörs endast av 25 e §, som gäller ändring av byggnader och bruksföremål. 
912 Se RP 28/2004: 28 och 81–82. 
913 Se däremot Pohjonen 1993: 149, där man ansåg enligt tidigare rättsläge, att man inte behövde ange 
upphovsmannens namn på exemplar av verk som framställs för eget bruk. Tolkningen baserade sig på 
den gamla ordalydelsen i 26 § 2 mom. upphovsrättslagen enligt vilken källan skulle anges då verket 
används ”offentligt”. Pohjonen upprepade inte senare detta ställningstagande. Se Pohjonen 1994: 149 
och 175. 
914 Se Pohjonen 1994: 148–150 och 173–175. 
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3.6.2. Rätten att citera 

 

Traditionellt sett har det accepterats att ”låna” delar av ett skyddat verk i en begränsad 

omfattning. Den rådande uppfattningen har varit att det är nödvändigt för den litterära, 

vetenskapliga och konstnärliga kritiken och debatten att det finns en rätt att citera verk 

som gjorts tillgängliga för allmänheten. Det har till och med ansetts, att rätten att cite-

ra är en nödvändig förutsättning för den allmänna debatten och att utan den kan inte 

ett kultursamhälle förekomma.915 Citat är tillåtna utgående från den polemiska, ut-

bildningsmässiga, vetenskapliga eller informativa karaktär som det verk har i vilket 

citaten skall ingå, med beaktande också av karaktären på det citerade verket. Exem-

pelvis får citat inte äventyra upphovsmannens ideella rättigheter enligt LF art. 122–5, 

3a. Noteras kan här att i den franska upphovsrätten har rätten att citera tolkas relativt 

restriktivt. I den tyska upphovsrätten uppfattas rätten att citera i 51 § i tyska upphovs-

rättslagen som en av de mest betydelsefulla begränsningarna av upphovsrätten.916 Den 

grundläggande rätten att citera uppfattas som bidragande till den kulturella utveck-

lingen och omfattar således bl.a. vetenskap, konst, rapportering och uttalade politiska 

åsikter. Också citat av musikaliska verk är tillåtna i fall det är berättigat med avseende 

på syftet med det verk där citaten skall ingå.917  

 

Reglerna om citat är i Norden av allmän karaktär och kan följaktligen tillämpas på 

olika typer av verk och olika typer av utnyttjande av verk. Det är alltså inte av stor 

betydelse med vilken teknisk metod verket ifråga har gjorts tillgängligt för allmänhe-

ten.918 Sålunda är citat också lagliga i öppna kommunikationsnätverk, typ Internet.919 

 

Det skall här betonas att rätten att citera bör särskiljas från de ideella rättigheterna, 

eftersom rätten att citera är en begränsning av upphovsmannens ekonomiska rättighe-

ter och inte av hans ideella rättigheter.920 Enligt lagregeln om citat i artikel 10(3) BK, 

                                                 
915 Se SOU 1956: 25: 199, Oesch 1987: 132, Olsson 1996: 148 och 2006: 234 och Herler 1997: 6. 
916 .Se LF art 122–5, 3a, 51 § tyska upphovsrättslagen och Guibault 2003: 7–8.   
917 Se artikel 10 BK. Reglerna om rätten att citera har ändrats ett flertal gånger, till exempel i Bryssel 
1948, Stockholm 1967 och Paris 1971, se t.ex. KB 1953:5: 56, SOU 1956:25: 198, KB 1987:8: 103–
104, SOU 1990:30: 591:593 och SiVM 6/2005: 5. Se även Kivimäki 1966: 84, Oesch 1987: 134, Her-
ler, B. 2001: 293 samt Knoph 1936: 125. Se även LF art 122–5, 3a, 51 § tyska upphovsrättslagen och 
Guibault 2003: 7–8.   
918 Se t.ex. KB 1987: 8: 103. Se också Harenko 1999: 71. 
919  Se Kontkanen 2006: 141. 
920  Se Pohjonen 1995: 186 och RP 287/1994: 28. 
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artikel 5(3) d) Infosoc-direktivet och 22 § nordiska upphovsrättslagarna är citat tillåt-

na, ifall de görs i enlighet med god sed. Kravet att ange upphovsmannens namn i 3 § 1 

mom. och källan i 11 § 2 mom. i enlighet med god sed är separat reglerade i de nor-

diska upphovsrättslagarna. Ordalydelsen i lagregeln varierar i de nordiska länderna, 

särskilt gällande 11 § 2 mom., där fråga i den finska upphovsrättslagen är angivelse av 

namnet och källan, medan i de övriga nordiska ländernas skall källan anges.921 Kopp-

lingen mellan namnangivelserätten och citaträtten ligger just däri att en förutsättning 

för rätten att citera är att upphovsmannens namn och källan anges i enlighet med god 

sed.922  

 

För användningen av citat ställs i 22 § URL tre grundförutsättningar. För det första 

skall det citerade verket vara offentliggjort.923 Dessutom krävs, att citatet skall ske i 

överensstämmelse god sed. För det tredje förutsätts, att citatet görs i den omfattning 

som motiveras av ändamålet.924  

 

Kravet på god sed bestämmer citatets tillåtna användningssyften. Med i  överens-

stämmelse med god sed har avsetts, att citatet eller lånet tjänar det andra verket eller 

framförandet. Citatet bör i alla fall kunna urskiljas såsom citat. Citatet bör ha ett sak-

ligt sammanhang med det verk för vilket återgivningen görs.925 I rättslitteraturen har 

överensstämmelse med god sed benämnts citatets lojala syfte eller appelleringsfunk-

tion. Citatet används då som hjälp i skapandeprocessen, som kan vara motivering av 

egna tankar och synsätt eller åskådliggörelse och tydliggörande av ett sakförhållan-

de.926 Citatet kommer i fråga bland annat då man kritiserar en annans upphovmans 

åsikt eller i annat kritiskt, polemiskt eller förklarande framförande. Kravet på god sed 

och lojalt syfte uppfylls inte, om man med citatet ger en vrång bild av det citerade ver-

                                                 
921 Se Harenko, Niiranen & Tarkela 2006: 49 och 84 samt Bernitz et al 2005: 74 och 80. Se sv. prop. 
2004/05: 110:  85–86, 216–217. Se vidare 3.6.3. Angivelse av källan och namnet. 
922 Se RP 287/1994: 28. Det inbördes förhållandet mellan citaträtten och namn– och källangivelseskyl-
digheten syns klarast i 10 artikeln Bernkonventionen och artikel 5 (3)d), då sakerna uttrycks i samma 
artikel eller stadgande. 
923 Ett privat brev, ett textmeddelande eller e–postmeddelande, som uppfyller verkshöjdströskeln, skall 
vara offentliggjorda för att de skall kunna citeras enligt 22 § URL utan den ursprungliga skribentens 
tillstånd. Däremot kan citat göras ur en nätdagbok (blogg), som vem som helst kan läsa på Internet, 
eftersom den är offentliggjord, d.v.s. tillgängliggjord för allmänheten på det sätt som stadgas i 8 § 1 
mom URL. 
924 Se Harenko, Niiranen & Tarkela 2006: 173 och Pohjonen 1993: 150–154.  
925 Se RP 287/1994: 29. 
926 Se Kivimäki 1966: 84. 
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ket eller dess upphovsman.927 Till överensstämmelse med god sed hör också att ange 

upphovsmannens namn och källan, varom uttryckligen stadgas i 11 § 2 mom. URL.928 

Rätten till citat inskränker inte annars heller upphovsmannens ideella rättigheter. I en-

lighet med allmänna stadganden i 3 § URL bör man beakta bland annat upphovsman-

nens respekträtt.929 Som ett uttryck för lojalitetsprincipen kan man anse vara att den 

som citerar bör ta hänsyn till de ideella rättigheterna, såsom namnangivelse- och re-

spekträtten, tillhörande det citerade verkets upphovsman.930 

 

En andra förutsättning för rätten att citera, att det görs ”i den omfattning som motive-

ras av ändamålet”. Citatets syfte påverkar omfattningen. Citaträtten är relaterad till 

principen om god sed.931 Vad som skall uppfattas med ”utsträckning som krävs med 

hänsyn till ändamålet och i enlighet med god sed” varierar beroende på syftet med 

citatet och de specifika omständigheterna ifråga.932 Detta innebär att det är i rättsprax-

is som det avgörs vad som är ett citat i enlighet med god sed och till den utsträckning 

som krävs för ändamålet i varje särskilt fall. Kravet på god sed uppfylls vanligen när 

det är fråga om en vana, handling eller akt som är allmänt accepterad.933 

 

En av svårigheterna med att diskutera lojalitetsprincipen i upphovsrätt är att det sällan 

uttryckligen används i upphovsrättsliga motiveringar eller i rättspraxis, trots att hand-

lande enligt lojalitetsprincipen implicit förväntas av de berörda parterna.934 I förarbe-

tena till den svenska upphovsrättslagen råder uppfattningen att rätten till att citera för-

utsätter ett lojalt syfte.935 Lojalitetsprincipen förekommer dock inte explicit i upphovs-

                                                 
927 Se Haarmann 2005: 189 och Pohjonen 1993: 150. 
928 Se RP 28/2004: 34–35. 
929 Se RP 287/1994: 29. 
930 Se Pohjonen 1994: 150. 
931 Enligt lagreglerna om rätten att citera i art. 10 BK, art. 5 (3)d) Infosoc–direktivet och 22 § URL är 
citat berättigade till den utsträckning som krävs för ändamålet. I Bryssel – versionen av BK från år 
1948 ingick villkoret ”kort” för citat, men detta ändrades så att syftet med citat skall berättiga dess om-
fattning. 
932 Se DS 2003: 35. 
933 Se SOU 1956: 25: 199, KB 1991: 33: 75 och Oesch 1984: 381 samt rättsfall HD 2005: 43 ”Lärobok 
i språk”, där HD ansåg att kopiera en ordlista i sin helhet för maskinläsbara disketter och börja mark-
nadsföra dem inte var i enlighet med kravet på god sed i citat. Citatet var alltför stort till sin omfattning. 
Se om fallet i kapitel 3.4. Paternitetsrätten, där det framgår att till god sed hör, att man även nämnt 
upphovsmännen. Se även Mansala 2005: 336–338 och Sorvari 2006: 523–526, som båda behandlar de 
ekonomiska rättigheterna. 
934 Se Pohjonen 1994: 148–149. 
935 Se NJA II 1961: 130. 
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rättslagen. I rättsfallet nedan framkommer att tolkningen av vad som kan vara citat i 

enlighet med ett lojalt syfte kan vara rätt så tillåtande.936 

 

I ett rättsfall i Östra Landsret, Danmark 14.5.1991 gällde saken en återgivning av sekvenser från en 

film i ett TV-program.937 I TV-programmet producerat av Dansk Radio (DR) visades sekvenser från en 

kurs för handikappade. Sekvenserna innehöll scener från ett sexuellt umgänge som ingick i en film, 

Handicap-billeder. Den totala längden på TV programmet var 51 minuter, varav 7 minuter bestod av 

sekvenserna från kursen. Filmen Handicap billeder hade visats under kursen och kom därmed att ingå 

även i TV-programmet under 1,57 minuter av de 7 minuterna som visades från kursen. DR hade inte 

varit medveten om vad för slags material filmen Handicap-billeder som visades under kursen, omfatta-

de. Domstolens åsikt var att återgivningen av filmen inte stod i konflikt med principen om god sed i 22 

§ URL. De tekniska förändringarna av filmen och ljudet var av begränsad omfattning och ansågs såle-

des inte göra intrång i upphovsmannens respekträtt. Östra Landsret konstaterade dessutom att citaten 

inte översteg den utsträckning som krävdes för det specifika ändamålet. 

 

I ovanstående rättsfall och i övrigt gäller att utgångspunkten för när omfattningen av 

citat skall uppskattas kan antas vara att verk inte får citeras i sin helhet.938 I fallet 

Upphovsrättsrådet i Finland 1986:1 ”Sitaattioikeus”, ansågs att  användningen av en 

dikt i sin helhet i en bok om finska språket överskred den tillåtna gränsen för citat. I 

NJA 1985: 893 ”Manifestet”, där ansåg HD bl.a. att publicerandet i sin helhet av ett 

konstnärligt manifest utgjorde ett upphovsrättsintrång, emedan tidningen kunde ha 

redogjort för saken genom referat.939  

 

Det är inte tillåtet att citera ett verk i sin helhet, fastän fråga skulle vara om ett verk av 

begränsad omfattning. Fallen som behandlades i Upphovsrättsrådet 1986:1 ”Sitaat-

tioikeus” och 1992:5 ”Runo kuolinilmoituksessa” är representativa.940 Uttrycket 

”verket i sin helhet” skall framförallt tolkas som verket som citeras, men i vissa om-

ständigheter kan även avses det verk i vilka citatet används.941 Det finns följaktligen 

en risk, när citaten är för många och utgör huvuddelen av verket, att intrång i upp-

                                                 
936 Se Pohjonen 1993: 150. 
937 Se Östre Landsret, Danmark 14.5.1991 ”Sitatret”. 
938 Se SOU 1956:25: 131 och Pohjonen 1993: 154. 
939 Se även om fallet i NIR 1986: 252, Rosén 1989: 101, 135, 199, 262, 340, Nordell 1997: 207, Kokt-
vedgaard & Levin 2003: 154, 164, 453, 461 och Bernitz et al 23, 48, 60, 112. 
940 Se Haarmann 2005: 189 och 192 samt Pohjonen 1993: 154. 
941 Se t.ex. SOU 1956:25: 200, 1990:30: 241 och Danska regeringspropositionen 1990: 1197: 170. Se 
också Oesch 1987: 134, Pohjonen 1993: 152, Bing 1995: 127, Schönning 1998: 291 och Waldén 1998: 
74. 
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hovsrätten kan öka.942 Dock, enligt förarbeten till den svenska lagen, behöver inte 

principen att ett verk inte bör citeras i sin helhet utesluta att ett verk av begränsad om-

fattning, citeras i sin helhet för ett vetenskapligt eller kritiskt syfte.943 

 

Lojalitetsprincipen kan här anses motsvara kravet på god sed.944 Det är till exempel 

varken i enlighet med god sed eller lojalt att otillbörligt utnyttja andras verk. Med 

andra ord kan man påstå att agera i enlighet med god sed vid citat förutsätter att cita-

ten görs i ett lojalt syfte.945 I fallet HD (Sverige) NJA 1996:712 ”Jas-kraschen”, var 

var fråga om en dagstidning, Aftonbladet, som publicerade en sammanfattning av en 

intervju som ingått i en annan tidning, DN. I artikeln i Aftonbladet ingick citat av den 

intervjuade personen i DN i samma form som de ingått i den ursprungliga artikeln i 

DN.  

 

Citaten utgjorde cirka 1/5 av artikeln i Aftonbladet. HD ansåg att artikelskribenten i 

Aftonbladet kunde ha återgett de fakta han önskade i annan form än genom direkta 

citat. Det var inte överensstämmande med god sed eller med ett lojalt syfte att artikel-

skribenten i Aftonbladet försökt använda en annan skribents text för att uppnå samma 

syfte som det syfte skribenten till den ursprungliga texten haft, dvs. att ge artikeln en 

levande och personlig karaktär.  

Upphovsmannens namn hade inte angivits i artikeln, varför man med hänvisning till 

namnangivelseskyldigheten i samband med citat kunde invända, att citatet inte skett i 

enlighet med god sed. I övrigt kan framföras, att för att domstolarna skall befästa den 

inom branschen rådande sedvänjan krävs att den skall just innebära god sed. Enligt 

Koktvedgaard & Levin är god sed inte liktydigt med varje skick och bruk och att 

slappa sedvänjor och sådana som kan kritiseras inte medför utan vidare någon ändring 

av rättsläget.946 Den ”sed” som det hänvisades i rättsfallet hade uppfattats som mera 

                                                 
942 Se Pohjonen 1993: 154–155. 
943 Se t.ex. SOU 1956: 25. 
944 Se SOU 1956:25: 199. Se också Vyrje 1993: 109 och Koktvedgaard & Levin 2002: 166. Däremot 
enligt Pohjonen 1993: 147 och Saarnilehto 1992: 9–13 har dock inte relationen mellan kravet på lojali-
tet och kravet på god sed uppfattats som helt självklar. 
945 Se SOU 1956: 25: 130 och rättsfallet NJA 1996: 712 ”Jas–kraschen”. Se även om fallet i NIR 1997: 
277 och Bernitz et al 2005: 82. 
946 Se Koktvedgaard & Levin 2003: 139. Se även Bernitz et al som behandlar fallet ur citaträttslig syn-
vinkel. 
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vara fråga om ett visst handlingssätt i ett visst sammanhang, än om en inrotad sedva-

na.947 

 

En av de grundläggande idéerna med citat är att i en begränsad omfattning tillåta en 

återgivning av ett skyddat verk.948 I de nordiska länderna har det förekommit förslag 

på specifika och bestämda krav på omfattningen av citat, men förslagen har inte lag-

stadgats. 949 En belysning av problematiken ger exempelvis rättsfallet Östra landsret 

”Universitetets jubileum”,950 där saken gällde att en resebyrå återgav i en publikation 

för sina medarbetare med en upplaga på 80 exemplar en artikel i sin helhet. Artikeln 

hade ingått i en dagstidning och skrivits av en av dagstidningens journalister. Gränsen 

för lagligt citat i enlighet med principen om god sed ansågs klart överskriden. Citera-

ren försökte namnge upphovsmannen då det var möjligt. Det finns å andra sidan inga 

bestämda villkor för citatets omfattning i lagen. Även omfattande citat kan sålunda 

anses legitima, om de uppfattas som berättigade av ett lojalt syfte.951 Divergerande 

sätt att avgöra legitimiteten av citatets omfattning har använts i rättspraxis.952 

 

Kriteriet ”i den omfattning som motiveras av ändamålet” är i praktiken inte tillämpligt 

på citat av bilder eftersom citat av bilder i huvudsak är frågan om en återgivning av 

bilderna eller fotografierna i sin helhet. I fall det upphovsrättsskyddade verket dock 

utnyttjas eller ändras i en större utsträckning än vad som krävs för det särskilda ända-

mål, som kan berättigas av ett lojalt syfte, krävs upphovsrättsinnehavarens medgivan-

de, för rättsinnehavarnas ideella rättigheter bör alltid beaktas när deras verk utnyttjas i 

enlighet med begränsningarna till upphovsrättsinnehavarens ensamrätter.953 

 

En allmän princip för att avgöra om omfattningen av citat är i enlighet med ett lojalt 

syfte är att gränserna bör vara rätt strikta för att det inte skall hävdas att det är bättre 

                                                 
947 Se bl.a. Lund 1961: 140–141.  
948 Se Pohjonen 1993: 150. 
949 Se t.ex. KB 1953:5: 56, SOU 1956:25: 200 och Dansk regeringsrapport 1990:197: 170.  
950 Se rättsfallet Östre Landsret 13–459/1983, ”Universitetets jubileum”. Se om fallet Schönning 1998: 
308. 
951 Se Haarmann 2005: 190. 
952 Se närmare Pohjonen 1993: 154–155. 
953 Se bl.a. RP 287/ 1994: 29. Det förekommer dock olika regler som gäller för de vanligaste formerna 
för återgivning av bilder, till exempel kollagetekniken är en form av citering som kan omfattas av citat-
regeln. 
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med omfattande citat än med begränsade.954 Omfattande citat, som till exempel görs 

för att få med nödvändiga aspekter eller idéer, kan falla inom kravet på lojalt syfte då 

det handlar om vetenskapliga eller litterära presentationer eller kritik och som inlägg i 

debatter. Under sådana omständigheter kan det uppfattas inom kravet på lojalt syfte 

att citera även rätt så omfattande delar av upphovsrättsskyddat verk.955 I annat fall 

kunde det förekomma en risk att citaten ifråga missförstås eller feltolkas till exempel 

när spridda yttranden eller meningar avskiljs från sitt sammanhang. Detta skulle kun-

na resultera i att upphovsmannens anseende och egenart kränks, i strid mot lagregeln i 

3 § 2 mom. URL. När mer eller mindre spridda citat återges i t.ex. pressen, är grän-

serna för kravet på lojalt syfte rätt så strikta, eftersom det ibland krävs att enbart en 

eller två meningar av det citerade verket kan tillåtas återges i citatet.956      

 

I inhemsk rättslitteratur har till citaträtten i vid bemärkelse räknats förutom  den all-

männa citaträtten (22 § upphovsrättslagen) och bildcitat (25 § 1 mom. upphovsrättsla-

gen) även pressens citaträtt (23 § upphovsrättslagen).957 Pressens citaträtt är inte 

ovillkorlig, utan man kan utsätta förbud om eftertryck.958 Pressens rätt att i tidningar 

eller tidskrifter använda text från artiklar, som publicerats i andra tidningar eller tid-

skrifter och berör aktuella frågor av religiös, politisk eller ekonomisk karaktär. En tid-

ning eller tidskrift som avses i bestämmelsen kan utkomma i tryckt eller digital form, 

eller i båda formerna. Citaträtten kan således användas i tidningens eller tidskriftens 

nätupplaga. På samma sätt kan även den källa ur vilken artikeln hämtas vara antingen 

tryckt eller digital.959 I förarbetena till upphovsrättslagen har man ansett, att en publi-

kation som endast finns i digital form i ett öppet datanät skall för att omfattas av den-

na bestämmelse utkomma regelbundet i nätet och skall vara jämförbar med en nätver-

sion av en tryckt tidning eller tidskrift. En databas som innehåller sammanställningar 

av nyheter eller annat material utgör inte en sådan tidning eller tidskrift som avses i 

denna bestämmelse.960 Bestämmelsen gäller enbart text, inte andra material.961 Enligt 

                                                 
954 Se bl.a. Kivimäki 1966: 84, Weincke 1975: 412, Vyrje 1993: 105, Lassen 1999: 779 och Oesch 
1984: 378–379. 
955 Se SOU 1956: 25: 200. Se även Kivimäki 1966: 85, Waldén 1998: 75–76, Olsson 1998: 175 och 
2006: 236 och Haarmann 1999: 135–136 och 2005: 190. 
956 Se ibid. 
957 Se Haarmann 2006: 80–82 och Pohjonen 1993: 150–160. 
958 Se Haarmann 2005: 194. 
959 Se Haarmann 2005: 194 och RP 28/2004: 35 och 103. 
960 Se RP 28/2004: 98. 
961 Se Haarmann 2006: 82 och RP 28/2004: 103. 
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bestämmelsen i 23 § 2 mom. finska upphovsrättslagen skall upphovsmannens namn 

och källan alltid anges.962 Stadgandena i 23 § innehåller inte specialbestämmelser om 

god sed. I samband med pressens citaträtt kan man tillämpa den allmänna principen 

som förutsätter iakttagande av god sed, som är en allmän rättsprincip i civilrätten.963  

 

Till de dagsaktuella nyheternas karaktär hör ju att de cirkulerar mellan och återges i 

olika media så fort som möjligt, oberoende av varifrån de härstammar, dock med be-

aktande av vissa källkritiska aspekter.964 Det ligger i nyhetsproducenternas intresse att 

andra finner de nyheter som de återger sådan relevans att de vill återge dem, men det 

ligger också i de omtalades intresse att de anges som upphovsmän.965 I situationer där 

elektroniska medier till exempel utnyttjar nyhetsmaterial från tryckta tidningar i allt-

för stor omfattning och utan att ange källan och upphovsmannen, förekommer det där-

till en risk att de elektroniska medierna kan uppdatera den ifrågavarande nyheten 

mycket snabbare och enklare än tryckta medier, som endast utkommer en gång per 

dag eller i fall av facktidskrift en gång per vecka eller månad, och därmed få även ny-

hetskonsumenterna att tro att de uppkommit med den ursprungliga nyheten.966 Man 

behöver med andra ord inte acceptera en försummelse av namn- och källangivelsen 

bara för att det är fråga om en annan typ av medier. 

 

I Åbo hovrätt 29.10.2003, nr 2806, ”Ilta-Sanomat” gällde fallet rätten att inom den 

tryckta pressen utnyttja citat. I detta specifika fall var fråga om omfattningen av citatet 

enligt 22 och 23 § URL och namnangivelse av originalupphovsmännen enligt 3 § 1 

mom. URL.  

 

                                                 
962 Se Haarmann 2005: 194 och RP 28/2004: 35. 
963 Se Apala–Arlander 1972. 186, Hakulinen 1965: 135–136, Kivimäki & Ylöstalo 1981: 392, Pöyhö-
nen  1999: 197–198, Saarnilehto 1992: 5, Saarnilehto 1993: 2, Saarnilehto 2005: 135, Ämmälä 1993 :5 
och Ämmälä 2001: 123. 
964 Se bl.a. Jakobsen & Schelin 1997: 68–69.  
965 Också en sådan faktor som tidsfaktorn kan påverka citat – praxisen, till exempel citat i dagspressen 
från källor som är någon vecka gamla kan ofta ske utan att källan och upphovsmannen anges, se Brink 
Lund 2005: 11–12. Överlag gäller, enligt Brink Lund, att ju högre status ifrågavarande medietyp har i 
mediebranschen, desto mer benägna är de journalister som arbetar inom detta media att låta bli att ange 
källan eller upphovsmännen till det material de utnyttjar.   
966 Se bl.a. ibid. 
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Kvällstidningen hade publicerat två olika artiklar, där man utan tillstånd citerat artik-

lar som publicerats i en tidskrift.967 Enligt 23 § URL får tidningar eller tidskrifter ur 

andra tidningar eller tidskrifter, om förbud mot eftertryck inte utsatts, intas artiklar i 

religiösa, politiska eller ekonomiska frågor. Bakgrunden till 23 § upphovsrättslagen är 

den vida citaträtten i stadgandet närmast att se som pressens funktion att ge läsarna 

lika väl politisk som ekonomisk information om dagshändelser. Man utgår ifrån att 

upphovsmannen till artiklar som berör dagshändelser inte har något emot att hans be-

skrivning och uppfattning får en bred spridning. Ämnesområdet i artikeln bör vara 

aktuellt eller handla om dagsfrågor för att få citaträttens skydd. Exempelvis artiklar 

om idrott, mode eller kultur hamnar vanligtvis utanför stadgandet. I detta fall åbero-

pades den vanliga citatregel i 22 § upphovsrättslagen, enligt vilken citat får göras i 

den omfattning som motiveras av ändamålet. För att citatet skall vara berättigat  bör 

det fungera som hjälp i skapandeprocessen. Citatet bör ha ett sakligt samband med det 

citerade verket.968  Enligt tingsrätten och hovrätten var fråga i detta fall om att Ilta-

Sanomats artiklar grundade sig på citat, som var så omfattande, att användningen inte 

skett i enlighet med god sed969 och i den omfattning som motiveras av ändamålet i 

enlighet med 22 § URL. Det var inte fråga om ett tillåtet citat eller en redogörelse, 

utan exemplarframställning av ett upphovsrättsligt skyddat verk, som hör till upp-

hovsmannens ensamrätt enligt 2 § URL.970  

 

Enligt 3 § 1 mom. URL skall, då exemplar av verk framställs eller verket helt eller 

delvis görs tillgängligt för allmänheten, upphovsmannen anges på det sätt som god 

sed kräver. I rättslitteraturen anses, att skyldigheten att namnge upphovsmannen inte 

är beroende av i vilken omfattning exemplar framställs eller det offentliggörs för all-

mänheten. Inte heller om det sker lovligen eller olovligen.971 Vid ifrågavarande fall 

ansåg tingsrätten och hovrätten att originalupphovsmännen till artiklarna skulle ha 

angetts i enlighet med 3 § 1 mom. URL. I motiveringarna till beslutet fästes uppmärk-

                                                 
967 I den första artikeln var 40 rader av 98 direkt eller indirekt citat från artikeln i tidskriften. I den 
andra artikeln var två tredjedelar direkt citerat från artikeln i tidskriften. Kvällstidningens eget material 
var ett stycke av 16 stycken. Resten var indirekt citat.  
968 Se Kivimäki 1966: 134 och Haarmann 2005: 193–194. 
969 Opinionsnämnden för massmedier hade åt samma kvällstidning gett en anmärkning för ett citat utan 
tillstånd från en annan tidskrift. Enligt opinionsnämnden var kvällstidningens artikel nästan direkt citat 
från artikeln i tidskriften. Opinionsnämnden ansåg, att kvällstidningens förfarande var i sin helhet i 
stridande mot god sed. Se Opinionsnämnden för massmedier beslut 3013/SL/01. 
970 I motiveringarna till domslutet ansågs, att stadgandet om pressens sk. interna citat i URL inte gav 
rätt till ett längre citat än vad som stadgas i 22 § URL. 
971 Se Haarmann 1999: 104 och Haarmann 2005: 143. 
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samhet vid, att upphovsmannens namn bör anges i överensstämmelse med god sed 

och att inte nämna upphovsmannens namn skall vara ett undantag och inte en allmän 

praxis såsom de svarande hävdat.972 Kravet på god sed knöts  både till syftet med cita-

tet och till angivandet av upphovsmannens namn. Namnangivelseskyldigheten av 

upphovsmannen fråntog inte skyldigheten att nämna källan eller tidskriftens namn. 

Detta är naturligt, då skyldigheten att nämna upphovsmannens namn och källan inte är 

en och samma sak.   

 

När legitimiteten för citat bedöms kan ytterligare en distinktion göras mellan rapporter 

över upphovsrättsskyddade verk och citat från upphovsrättsskyddade verk. Fastän det 

inte förekommer någon specifik lagregel om rapporter över upphovsrättsskyddade 

verk, avses med rapporter beskrivning av verket ifråga med egna ord. Att göra rappor-

ter över upphovsrättsskyddade verk utan upphovsmannens medgivande har uppfattats 

som berättigat under förutsättningen att rapporterna görs i enlighet med god sed.973 

Till exempel angående rapporter över böcker, teaterpjäser och filmer har rätten att ci-

tera uppfattats som mera omfattande än i normala fall: 974 

 

I avgörandet från Köpenhamns Byret 22.4.1993, gällde saken citat från en rapport om viner i en pris-

lista.975 En vinhandlare hade som reklam sänt en prislista. I texten om ett av vinerna, Petit Paradis 

1989, citerade vinhandlaren en rapport om viner som ingått i tidningen Berlingske Tidende. Reklamen 

mångfaldigades i 2 500 exemplar. Domstolen ansåg att det inte varit i enlighet med god sed i vinbran-

schen att citera fritt från andras rapporter om vin, utan att ha upphovsmannens medgivande.  

 

Med andra ord var domstolens bedömning att praxis gällande vinrapporter var en an-

nan än vad t.ex. gäller rapporter över böcker, teaterpjäser eller filmer, där mera omfat-

tande citat ses vara i enlighet med god sed. Bedömningen var alltså att rapporter över 

viner kan vara så självständiga och originella att några omfattande citat inte kunde 

tillåtas. Den som läst en rapport om viner vet väl att så är fallet, att vinrapportörer inte 

                                                 
972 Att inte nämna upphovsmannens namn sågs som en upphovsrättsförseelse, för vilken kvällstidning-
ens redaktör dömdes till bötesstraff.. Se även HD 1983 II 1, där fråga var om att man i en tidningsarti-
kel citerat utan tillstånd flera sidor ur en bok och utan att nämna källan. 
973 Se t.ex. NJA 1985: 909 ”Med egna ord”, där i en artikel i en tidning infördes vissa delar av en bok 
som en intervju med Olof Palme. Artikelns innehåll bestod till största delen av direkta utdrag ur boken. 
Avsikten ansågs ha varit att förgylla eller krydda artikeln vilket inte ansågs motiverat och gränsen för 
lovligt citat sågs som överskriden. Se även om fallet i NIR 1986: 239, Rosén 1989: 232, 260, 399, 437, 
Nordell 1997: 297, Koktvedgaard & Levin 2003: 175–176, Bernitz et al 2005: 112 och Pohjonen 1993: 
151–152. 
974 Se bl.a. Jakobsen & Schelin 1997: 65–67. 
975 Köpenhavns Byret 22.4.1993 ”VSOD”. 
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brukar dra sig för att utnyttja alla sinnen då de beskriver vinerna, till exempel vad 

gäller smak, arom, färgnyans, temperatur etc. Viktigt att betona är att rätten att göra 

rapporter över ett upphovsrättsskyddat verk ingalunda innebär att de upphovsrättsliga 

reglerna kan åsidosättas. Ifall en rapport är detaljerad och innehåller flera citat eller 

ifall rapporten i alltför hög grad överstiger den omfattning som är berättigat utgående 

från ett lojalt syfte, finns det alltid en risk att gränsen för otillåten exemplarframställ-

ning överskrides.976
  

 

3.6.2.1. Citat  i digital miljö  

 

Den teknologiska utvecklingen har gjort det möjligt att med lätthet bland annat skapa 

nya verk som i sin helhet består av citat genom till exempel sampling från andra verk 

och verkskategorier, s.k. multimedia-verk.977 Detta då utan att någon nämnvärd förlust 

har skett av varken kvalitet, tid eller energi.  

 

Eftersom behandlingen av material i en digital form görs utan större komplikationer, 

finns det alltid en risk att citat görs mer intensivt och extensivt och kopplingen till det 

verk som citeras blir mera oklar.978 Till exempel vid fenomenet podcasting, där per-

soner skapar sina egna digitala radio-program som de sänder ut över det digitala nät-

verket eller skapar sig egna listor eller sammanteckningar över radio-program, som de 

laddar ner från olika kanaler, kan det hända att de t.ex. inkluderar citat eller längre 

stycken ur sin favoritmusik utan tillstånd eller utan att det framgår vem som är upp-

hovsman.979 Som ett annat exempel kan nämnas popmusik- och ungdomsTV-kanalen 

MTV, som med sin Internet video tjänst MTV Overdrive inte bara ökar interaktiviteten 

med konsumenterna genom att de via webben kan klicka sig fram till bakgrundsmate-

                                                 
976 Se t.ex. Högsta Domstolen i Finland, HD 1977 II 85 ”Osittainen julkaisu”, där en förläggare som 
hade ensamrätt till att framställa och utge exemplar av ett verk i bokform, hade gett en del av manu-
skriptet för att publiceras i en tidskrift. Artikeln var varken reklam eller referat utan ett självständigt 
verk. Förläggaren ansågs inte ha haft rätt att vidareöverlåta ett så omfattande manuskript av boken för 
att publiceras i artikelform. Se om fallet Castrén 1979: 194, Haarmann 1999: 224, 232, 254, Oesch 
1993: 235, 245, Pohjonen 1993: 151, 152 och1994: 167, 169, Waldén 1998: 75.  
977 Se KB 1987:8: 103, Saarenpää 1998: 879–881, Lassen 1999: 779, Herler, B. 2001: 301–317, Petrick 
2004: 6–7 och Sorvari 2005: 252–256.  
978 Se bl.a. Bing 1995: 127–128. Jämför även situationer som t.ex. medieföretaget MSpot som erbjuder 
tjänster där satellitradiosändningar, inkluderat bl.a. nyheter och musik, kan avlyssnas via mobiltelefo-
ner, se vidare om problematiken i kapitel 4.3. 
979 Se t.ex. BBC News 13.4.2005 och 15.4.2005. Notera även t.ex. uttalandet av chefen för IFPI i Nor-
ge, Saemund Fiskvik, att han är bekymrad över att man i podcasting inte tillräckligt beaktat skyddet för 
det upphovsrättsligt skyddade materialet, se Digi.no, 1.9.2005. Se även Enkvist–Gauffin 2006: 19. 
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rial, intervjuer, kommentarer, fotografier och övriga supplement medan de ser på en 

viss musikvideo, utan även erbjuder konsumenterna möjlighet att mixa ihop egna mu-

sikprogram och videosekvenser ur MTV’s arkiv.980 Om det sker för eget bruk i enlig-

het med 12 § uppstår inga upphovsrättsliga intrång. Men om utnyttjaren, framställer 

exemplar och tillgängliggör de mixade verken för allmänheten, utan tillstånd, är fråga 

om kränkning av upphovsrättsinnehavarens ekonomiska rättigheter, emedan fram-

ställning av exemplar för eget bruk får inte användas för andra ändamål. Om man 

samtidigt försummar att följa stadgandena i namnangivelserätten enligt 11 § URL och 

respekträtten enligt 3 § URL, sker intrång i de ideella rättigheterna.  

 

Man utgår ibland ifrån att man inte behöver namnge upphovsmannen på de exemplar 

som framställs för eget bruk,981 men å andra sidan bör man beakta formuleringen av 

lagregeln 3 § 1 mom. och 11 § 2 mom. URL att då ett exemplar framställs skall upp-

hovsmannens namn respektive källan anges. Detta betyder, att också i en situation, då 

någon annan obehörigen offentliggör dessa icke namngivna exemplar för allmänhe-

ten, eller gör kränkande ändringar i upphovsrättligt skyddade verk sker intrång i upp-

hovsmannens namnangivelsesrätt och respekträtt.982 Enligt Auktorrättskommittén 

kvarstår upphovsmannens intresse att nämnas som upphovsman, oberoende av den 

rättstitel under vilken verket utnyttjas och även för det fall att verket begagnas utan 

lov.983  

 

Utnyttjarens möjligheter att ange upphovsmannens namn och källan är inte tekniskt 

omöjligt i digital miljö, liksom att låta bli om det inte är förenligt med god sed, och är 

inte lojalt gentemot originalupphovsmannen, om utnyttjaren drar otillbörlig nytta av 

dennes arbete.984 När man hänvisar till att handlingen skall ske i överensstämmelse 

med vad god sed kräver i digitala sammanhang, kan man enligt mitt förmenande även 

beakta vad Auktorrättskommittén985 i tiden anförde om namnangivandet, dvs. att dels 

sanktionera en rådande sedvänja, om den kan tas för god, och dels att främja en sed-

vanebildning på ett område, där en god sed i detta hänseende inte stadgat sig. Det an-

sågs också, att en sedvänja inte under alla förhållanden godtas som norm, vilket kan 
                                                 
980 Se Hansell 2005. 
981 Se Pohjonen 1993: 149. 
982 Se Pohjonen 1993: 139. 
983 Se SOU 1956: 25: 116 och även Strömholm 1975: 331–332. 
984 Se Pohjonen 1994: 149 och 179 samt Koivumaa 2003: 32. 
985 Se SOU 1956: 25: 116–117. 
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medföra att namnangivanderegeln är mer svårtillämpad.  Om lagstiftaren inte själv 

drar upp riktlinjerna för de enskildas handlande, utan inskränker sig till att i huvudsak 

sanktionera praxis, måste han ge en möjlighet för de rättstillämpande myndigheterna 

att, med stöd av uttalanden från sakkunniga, vägleda praxis och hindra uppkomsten av 

inte önskvärda sedvänjor. Ytterligare framförs, att om det medför osäkerhet inställs 

för den enskilda användaren att avgöra, om en god sedvänja är utbildad på ett visst 

område, behöver det inte ha svårare konsekvenser än att i tveksamma fall upphovs-

mannen anges. Med anledning av detta kan namn- och källangivelseskyldighetens ak-

tualitet framhävas, emedan man bör följa lika goda seder i digital miljö som i analog, 

varför sammanhanget inte är av betydelse och lagstiftaren i och med lagändringarna 

och harmoniseringen av Infosoc-direktivet infört krav på att nämna upphovsmannen 

och källan i den omfattning och på det sätt som god sed kräver enligt 11 § 2 mom. 

upphovsrättslagen i Finland.986 

 

Det kan rentav påstås att de möjligheter som erbjuds i den digitala miljön lockar till 

citat på grund av lättheten att till exempel ta avsnitt från upphovsrättsskyddade verk 

för att förbättra kvaliteten på det egna verket. Lättheten att citera i den digitala miljön 

innebär dock inte att mera omfattande citat skulle tillåtas. Också citat i den digitala 

miljön skall uppfylla förutsättningarna för rätten att citera och vara i enlighet med god 

sed och göras i den omfattning som motiveras av ändamålet. Iakttagande av god sed 

kallas för citatets lojala syfte eller appelleringsfunktion.987 Vid citat i den digitala mil-

jön bör kraven enligt 11 § och 12 § URL uppfyllas.988 

 

Förutsättningarna för rätten att citera är inte annorlunda i den digitala miljön. Lätthe-

ten att citera i den digitala miljön skall i sig inte påverka uppfattningen om vad som 

utgör citat som krävs för det specifika ändamålet och av god sed. Faktum är att tack 

vare den digitala tekniken har det även blivit lättare att beakta upphovsmannens nam-

nangivelserätt, vilket i sin tur kan innebära att högre krav kan ställas på namn- och 

källhänvisningar.989 Rätten att citera innebär ju att inget särskilt medgivande krävs av 

rättsinnehavarna för att t.ex. sprida eller överföra verket med citat i den digitala mil-

jön. Notera även ett fenomen som att upprätthållaren av webbsidor anställer s.k. third-

                                                 
986 Se RP 28/2004: 33 och 81–82. 
987 Se Haarmann 2005: 189 och Pohjonen  1993: 150. 
988 Se RP 28/2004: 35 och 81 samt Koivumaa 2003: 32 och 44–45. 
989 Se RP 28/2004: 81 och Sorvari 2005: 219. 
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party content providers, när de inte själva har tid eller kapacitet att skapa originellt 

innehåll (content). Dessa anställda specialiserar sig sedan på att framställa innehåll 

som tilltalar konsumenterna och besökarna av webbsidorna, eftersom man antar att 

folk inte vill se samma sak om och om igen när de besöker ifrågavarande webbsi-

dor.990 Ur upphovsrättslig synvinkel är det dock ett problem att innehållet oftast fram-

ställs olovligen, utan upphovsmännens tillstånd, t.ex. genom kopiering av förefintligt 

skyddat material, bl.a. genom s.k. scraping och cloaking, och utan iakttagande av 

namn- och källangivelseskyldigheten. 

 

Vid sampling av musik, när ljud eller toner av musik inspelas med en digital teknik, 

lagras i minnet på en sampler (digital syntetisator), bearbetas och används i andra 

sammanhang, bör detta uppfattas som citat berättigade av ett lojalt syfte.991 En åsikt är 

att sampling knappast kan ses som citat, emedan musik skapad genom sampling i di-

gital form förutsätter att hela musikverk kopieras eller långa delar av musikstycken 

från existerande ljudband kopieras, bearbetas och inkluderas i nya verk.992 Enligt den-

na syn är sampling ett mångfaldigande av ett verk genom att utnyttja ljud eller toner 

från andra skyddade verk. Följaktligen skulle sampling förutsätta upphovsmannens 

eller rättsinnehavarnas medgivande eftersom sampling omfattar a) mångfaldigande, b) 

bearbetning och c) tillgängliggörande för allmänheten av skyddade verk. Därmed 

skulle sampling också förutsätta att upphovsmannens ideella rättigheter beaktas. 

Namnangivandet skall ske i enlighet med god sed, där det är möjligt ur praktisk och 

teknisk synvinkel.993 Att lämna bort namnangivelsen om det är mot god sed är inte 

enligt 3 § 1 mom. och 11 § 2 mom. URL. Upphovsmannen har rätt att förbjuda ett ut-

givande i sitt namn. Ändringar i verket skall inte ske i sådan form eller i sådant sam-

manhang att upphovsmannens respekträtt blir kränkt enligt 3 § 2 mom. URL. Upp-

hovsmannen har rätt att förbjuda andra att utöva befogenheten att göra kränkande änd-

ringar i verket.994 Intrång i upphovsmannens respekträtt enligt 3 § 2 mom. URL kan 

ske i form av egenmäktigt företagna tillägg, uteslutningar och förändringar och med-

föra att verket framstår som förvanskat eller vanställt. Ändringar i verket genom 

                                                 
990 Se Thurow 2005. 
991 Se Schierbeck 1989: 73, Spurgeon 1992: 7, Christiansson 1995: 11, Mose 2000: 3, McGraw 2000: 1 
och Herler, B. 2001: 333–335. 
992 Se Spurgeon 1992: 8, Nuortila 1994: 36, Christiansson 1995: 55, Stannow 1996: 62, Nordell 1998: 
82–83, Herler, B. 2001: 333–335 och Koktvedgaard & Levin 2002: 173. 
993 Se RP 28/2004: 85 och Koivumaa 2003: 32. 
994 Se Catrén 1978: 3, Castrén 1999a: 600, Castrén 1999b: 620 och Norrgård 2002: 1, 6, 59–61. 



ACTA WASAENSIA 224 

samplingmetod och återgivning av verket i främmande sammanhang kan av upp-

hovsmannen upplevas kränkande.995 

 

En annan uppfattning om sampling är att den inte skall ses som stående i konflikt med 

rätten att citera så långt det är frågan om citat av ljud eller toner.996 Även om samp-

lingtekniken i sig är en företeelse, som härstammar från nutid, då digitaltekniken bör-

jade möjliggöra det, så har musiker i alla tider ”lånat” och utnyttjat kortare eller längre 

partier utav andra musikaliska verk. Särskilt jazz-musiker är kända för att utnyttja par-

tier från andra kompositörers verk i sina produktioner och framföranden.997 Citat som 

till exempel kompositörer av musikverk gör i sina verk för att sätta in verket i ett 

sammanhang kan anses som tillåtna, avgörande är respekterande av namn- och käll-

angivelseskyldigheten. Citat av mera tematiskt slag kan dock vara av den omfattning-

en att de går vida utöver det krav på lojalt syfte som förutsätts för rätten att citera.998 

 

I praktiken är denna fråga av större betydelse då mera kända eller populära musikverk 

citeras, emedan associationer till originalverken lättare kan väckas bland lyssnarna då 

det är fråga om välkända musikverk som citeras.999 

 

I den digitala miljön blir också frågan aktuell om citat av verk som inte uppnår den så 

kallade verkshöjden. Här gäller att citat av sådana verk också bör göras i enlighet med 

god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet,1000 om det är fråga om till 

exempel digitala sammanställningar och kataloger, dit stora mängder av information 

eller data samlats.1001 Till god sed1002 hör att man inte gör citering felaktigt och olov-

ligt och ger allmänheten en förvrängd bild av helheten av upphovsmannens original-

verk. Såvida upphovsmannen själv önskar citera sitt verk, vars ekonomiska rättigheter 

övergått till någon annan och utges av denne, har han en mer vidsträckt citaträtt än 

andra personer, men han kan inte konkurrera med originalverket, vilket innebär, att ju 

                                                 
995 Se SOU 1956: 25: 123 och 126. 
996 Se bl.a. Gustafsson & Christiansson 1995: 11, 55 och Schönning 1998: 291–292.  
997 Se Petrick 2004: 13–14 
998 Se t.ex. Lassen 1999: 784. 
999 Se Lassen 1999: 781–782. 
1000 Se 49 § URL och Hovrätten för västra Sverige 17.11.1978 ”Sjö och snö”, där hovrätten ansåg att 
utnyttjande av 2/3 sida ur en katalog över båttillbehör utgjorde ett intrång i katalogskyddet enligt 49 § 
URL. Se om fallet NIR 1981: 413, Koktvedgaard & Levin 2003: 99 och Bernitz et al 2005: 95, 96, 99.  
1001 Se Koivumaa 2004: 63–66, Harenko, Niiranen & Tarkela 2006: 410–427 och Haarmann 2006: 
100–102. 
1002 Se Saxén 1955: 79 och Pohjonen 1993: 150. 
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större konkurrens det nya verket medför för det föregående, desto mindre är hans rätt 

att citera.1003 Oberoende av citatets omfattning, som appellerar till de ekonomiska rät-

tigheterna, bör utnyttjaren respektera upphovsmannens ideella rättigheter. 

 

Att citera en programkod från ett datorprogram och inkludera den i ett annat program 

uppfattas inte som enligt med principen om god sed.1004 Däremot om citatet av pro-

gramkoden görs i ett undervisningssyfte för att till exempel illustrera ett särskilt sätt 

att programmera eller för en beskrivning i en artikel eller bok om programmering, kan 

detta uppfattas ske i enlighet med principen om god sed. Till detta anknyter sig även 

frågan om s.k. öppen källkod- elller Open Source-program. Ett viktigt element i de 

licensvillkor som följer med dylika program är att licenstagaren skall försäkra att 

upphovsmannens namn bibehålls i källtexten. En av upphovsmannens grundmotiver-

ingar till att utveckla och skapa dylika program är att han kan nå erkänsla för sitt ska-

pande då programmen utvecklas, bearbetas och används vidare. Därmed är det av yt-

tersta vikt att också hans namn nämns i enlighet med god sed i samband med de pro-

gram han utvecklat.1005 

 

Vad gäller citat av bildkonst i digital miljö, har det förekommit olika meningar i de 

nordiska länderna. I Danmark, Norge och Sverige har rätten att citera varit tillämplig 

på alla andra verkskategorier än bildkonstverk.1006 Den uppfattning som förekommit i 

Finland har talat för ett restriktivt utnyttjande av bilder, dvs. utnyttjandet bör ha varit 

starkt beroende av syftet med utnyttjandet, vilket bör vara i enlighet med god sed i 

branschen ifråga.1007 Citat av ett bildkonstverk i sin helhet anses vara i enlighet med 

god sed. Citat av separata delar, figurer eller karaktärer av ett verk kan ses i enlighet 

med god sed ifall det faktiskt görs för att befrämja budskapet eller innehållet i ifråga-

varande verk.1008 

 

                                                 
1003 Se närmare Saxén 1955: 141. 
1004 Se bl.a. Andersen 1991: 181 och Koivumaa 1995: 206–207. 
1005 Andersen 2005: 329–330. 
1006 Se t.e.x. RP 1992/93: 214: 77, Olsson 1996: 148 och 2006: 237, Rosén 1998: 39 och Bonthron et al. 
2001: 42–43. 
1007 Se Oesch 1997: 4 och Haarmann 2001: 134. Se också finska 49 a § om hänvisning till 22 § om citat 
gällande fotografier, till skillnad från fotografiska verk. 
1008 Se Koivumaa 2004: 47–48 och Haarmann 2006: 82. 
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I enlighet med artikel 5(3) d) Infosoc-direktivet kan bildkonstverk, som lagligen gjorts 

tillgängliga för allmänheten, citeras i samband med en kritik eller en redogörelse ock-

så i en digital form.1009 Bildkonstverk kan också återges i digitala nyhetsrapportering-

ar, särskilt om ekonomiskt, politiskt eller religiöst aktuella frågor, enligt artikel 5(3) 

c).1010 Bildkonstverk kan även återges, ifall de är permanent placerade på offentliga 

platser, till exempel arkitektur- eller skulpturverk, artikel 5(3)h).1011 Enligt 25 § 1 

momentet finska upphovsrättslagen är det tillåtet att av offentliggjorda konstverk 

återge bilder i anslutning till texten i digital form i kritiska och vetenskapliga fram-

ställningar.1012 Enligt  23 § 1 momentet 2 punkten i de övriga nordiska länderna är det 

ej tillåtet att återge offentliggjorda konstverk i digital form i anslutning till texter i kri-

tisk framställning.1013 Bildkonstverk som ingår i samlingar, utställningar eller försälj-

ningar kan, enligt artikel 5(3) j), återges digitalt på basen av licenser i kataloger eller i 

motsvarande information för marknadsföring av ifrågavarande samling, utställning 

eller försäljning och i den utsträckning som krävs för detta ändamål.1014 

 

För en återgivning av bildkonstverken krävs, att det är utgivet. Man får i texten ta bil-

der för två olika syften: 1) för kritisk eller vetenskaplig framställning och 2) för redo-

görelser av dagshändelser i tidningar och tidskrifter. I det senare fallet är en tilläggs-

förutsättning, att verket inte har framställts för återgivning i tidningen eller tidskriften. 

I förarbetena till lagen har man ansett, att kravet på god sed i samband med konstverk 

och kravet på förenande av bilder i texter betyder i praktiken samma sak. Det bör fö-

rekomma ett sakligt samband mellan framförandet och det bildmaterial som för-

enas.1015 Förutsättningen för detta sakliga samband uppfylls då användningen av bil-

der grundar sig på att de har en åskådliggörande eller förtydligande betydelse. Det är 

inte tillåtet att framställa t.ex. en konstbok, där bilderna är huvudsaken och texten en-

                                                 
1009 Se RP 28/2004: 34–35. 
1010 Se art. 10bis, 2 momentet BK, artikel 5(3) d) Infosoc–direktivet och 23 § sv, da, no samt 25 § fi 
URL. Se RP 28/2004: 34–35 och 99 samt Haarmann 2005: 206–208. 
1011 Artikel 5(3) h) Infosoc–direktivet, 25a § URL. Se RP 28/2004: 36 och 99–100 samt Haarmann 
2005: 209–211 och Kontkanen 2006: 140–141. 
1012 Se RP 28/2004: 35, 104, Haarmann 2005: 209–210 och Kontkanen 2006: 140. 
1013 Se sv. prop 2004/05: 110: 222–223, Ot.prp. nr. 46 (2004–2005): 10 och KUU/L19. 
1014 Se RP 28/2004: 36 och 100. 
1015 Se RP 287/1994: 28. Upphovsrättskommittén hade tidigare föreslagit, att till stadgandet om bildci-
tat slulle tilläggas ett uttryckligt uttalande om krav på god sed. Se KB (KM) 1991: 33.  I regeringens 
proposition fann man det inte nödvändigt, emedan krav på förenande av bilder i text ledde till samma 
slutresultat. Användningen av uttrycket god sed fick stöd i rättslitteraturen. Se Pohjonen 1993: 159. 
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dast har en kompletterande betydelse.1016 Stadgandet om bildcitat täcker även använd-

ningen i digital form, såsom överföring av tidningar och tidskrifter till allmänheten i 

nätverk.1017 Specialstadgandet i 11 § 2 mom. upphovsrättslagen om namnangivelserät-

ten gäller även bildcitat. Upphovsmannens namn och källan bör anges i den omfatt-

ning och på det sätt som god sed kräver. 

 

3.6.2.2. Webbsidor och länkar 

 

Vid skapandet av webbsidor kan det uppstå ideellrättsliga problem. Särskilt om det är 

frågan om flera skapare, som gemensamt äger upphovsrätten till webbsidorna, enligt 6 

§ URL, kan spörsmål uppstå huruvida man bör beakta namnangivelserätten. Enligt 6 § 

upphovsrättslagen gäller, att har ett verk två eller flera upphovsmän, vilkas bidrag inte 

utgör självständiga verk, tillkommer upphovsrätten dem gemensamt.1018 Om bidragen 

är självständiga, har varje upphovsman rätt till sitt verk, även om bidragen tillkommit 

efter samarbete eller eljest stå i visst beroende av varandra. Här gäller, såsom under 

traditionella omständigheter, att namnet på upphovsmännen bör anges i enlighet med 

god sed enligt 3 § 1 mom. URL. Generellt sett finns det inga orsaker att negligera att 

ange namnen på upphovsmännen till webbsidor, om inte namnangivelsen är omöjlig 

på grund av praktiska, tekniska eller störande orsaker eller helt enkelt inte enligt god 

sed.1019 

  

Till exempel, då en upphovsrättsligt skyddad webbsida ramar in annat upphovsrätts-

ligt skyddat material, som sedan återges samtidigt med det egna materialet, kan det 

förbli oklart vems material det riktigt är fråga om.1020 Fråga om var på webbsidan 

                                                 
1016 Se RP 287/1994: 28 och 74 samt RP 28/2004: 36. 
1017 Se RP 287/1994: 74 och RP 28/2004: 34. Se även Haarmann 2005: 207–208. 
1018 Problematiken med att enbart den som är upphovsman till ett verk bör namnges belyses: I rättsfal-
let Vasa hovrätt 5.7.1991, Dnr 1287 ”Kalajutut” hade A utgivit skriftligt material på sitt tryckmaterial-
företag, som upphovsrättsinnehavaren D gett honom. På materialet hade även andra än D namngivits 
som upphovsmän. Då D inte överlåtit sina ideella rättigheter till A då han överlät rätten att ge ut mate-
rialet åt A, ansåg hovrätten att D var berättigad till skälig ersättning för, förutom lidande och annat för-
fång, även för uteblivet ekonomisk vinning.  
1019 Se Kivimäki 1966: 39, 40 och 52, Haarmann 1999: 80–81, Haarmann 2005: 143 och Sorvari 2005: 
215. Se SOU 1956: 25: 116 och 142. 
1020 Jämför till exempel med ett rättsfall i USA, Futuredontics Inc v. Applied Anagramics, Inc 1998 US 
App Lexis 17012, där den svarande parten hävdade att en inramning (framing) är som en lins som möj-
liggör för Internetanvändare att se det ifrågavarande materialet på den inramade webbsidan. Den 
kärande parten hävdade å sin sida att inramning innebär skapande av ett verksexemplar, dvs. det utgör 
ett mångfaldigande av innehållet från webbsidan ifråga och utgör således ett upphovsrättsintrång. 
Domstolen i fallet ansåg sig inte kunna avgöra vilken uppfattning som var den rätta. 
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namnet på upphovsmannen eller -männen kan anges, kan besvaras med att det i hög 

grad beror på hur webbsidan ser ut, hur den är skapad och på vems önskan fråga 

görs.1021 Förslagsvis kan namnen förekomma uppe i portalen på sidan, såsom ofta är 

fallet vid litterära verk i traditionellt format, eller även nere på sidan i högra hörnet. 

Ett annat möjligt alternativ är att namnen på upphovsmännen framkommer via en se-

parat länk. Program som används för att skapa webbsidor innehåller olika tekniska 

verktyg för att lägga till information om upphovsmannen, t.ex. då i samband med fo-

tografier eller övriga verk, att kraven på namnangivelse av upphovsmannen och källan 

i enlighet med lagregeln uppfylls.1022 Enligt god sed bör upphovsmannens namn anges 

i den form, som han själv önskar1023. 

  

Om webbsidor framställs i arbetsförhållanden övergår de ideella rättigheterna inte till 

arbetsgivaren. Vid överlåtelse av ekonomiska rättigheter till arbetsgivaren, förblir de 

ideella rättigheterna hos originalupphovsmannen,1024 vars ideella rättigheter därmed 

bör beaktas ifall upphovsmannen inte har avstått från sina rättigheter inom de ramar 

som sätts i 3 § 3 mom. URL, t.ex. för att förbli anonym. Även enligt Rosén bör vid en 

vidareöverlåtelse upphovsmannens ideella rätt beaktas.1025 Arbetstagarens namnangi-

velserätt enligt 3 § 1 mom. och 27 § 1 mom. URL bör följas vid arbetsförhållande-

verk, då t.ex. upphovsrättsligt skyddade webbsidor skapas.  

 

Även om en bearbetning kränker upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseen-

de eller egenart enligt 3 § 2 mom. kan han förbjuda utgivningen av bearbetningen, 

fastän hans ekonomiska rättigheter har övergått till utgivaren. Här framträder upp-

hovsmannens negativa befogenheter.1026 Däremot kan upphovsmannens medgivna 

utnyttjande beaktas. Om upphovsmannen accepterat ett praktiskt syfte, såsom skapan-

de av webbsidor i arbetsförhållande, kan det vara svårare för honom att påtala sådana 

smärre ändringar som förutsätter detta. Anmärkningsvärt är dock, att originalets idé-

                                                 
1021 Se Koivumaa 2003: 32–33. 
1022 Se RP 28/2004: 84, Pohjonen 1993: 142 och Sorvari 2005: 212. 
1023 Se Pohjonen 1993: 139. 
1024 Se Haarmann 2005: 293–294, 296–297 och 322, Hollmén 1998: 29–31, Castrén 1999b: 633, Kont-
kanen 2006: 180–182, Koivumaa 2003: 31 och 33, KB 1987: 8: 115–117, RP 161/1990: 54 och RP 
170/1997: 16. Enligt 49 a § URL kan fotografen avstå från sina ideella rättigheter till sina fotografier. 
Se Haarmann 2005: 294. 
1025 Se även Rosén 2006a: 163, Pohjonen 1995: 191 och Aalto & Paeman 2001: 630. Även vid en vida-
reöverlåtelse bör upphavsmannens ideella rätt beaktas. 
1026 Se Haarmann 2005: 293–294, 296–297 och 322 samt Castrén 1999b: 633. 
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innehåll, tendens eller bärande stilistiska drag bör respekteras.1027 Man kan även ifrå-

gasätta god sed i fall, vari mindre ändringar, där ändrarens namn inte utsätts eller att 

det inte anges att verket ändrats eller vad som verkligen härrör av ändraren, kan upp-

hovsmannen lätt i allmänhetens ögon få stå som den som företagit eller i vart fall god-

känt ändringarna.1028  

 

En inskränkning av ändringsförbudet till att gälla enbart fall då ändringen är så osjälv-

ständig, att ändraren inte erhåller en egen upphovsrätt till det ändrade verket går inte 

enligt Saxén1029 på annat sätt än att upphovsmannen gett ett konkludent samtycke där-

till. Om ändringar åstadkoms, så att webbsidan ramar in1030 även andra webbsidor och 

görs tillgänglig för allmänheten på ett otillbörligt sätt finns det alltid en risk att till ex-

empel det sammanhang som ifrågavarande webbsida hamnar i är kränkande för dess 

upphovsmäns anseende eller egenart. Med andra ord görs intrång i upphovsmännens 

respekträtt, till exempel då politiska, religiösa, rasistiska eller pornografiska webbsi-

dor förekommer i samband med den. Det kan gälla ändringar som kränker upphovs-

mannens anseende i egenskap av yrkesman. Upphovsmannens yrkesära kan bli 

kränkt, men också hans egenart. Hans personlighet kan såras sådan den kommit till 

uttryck i webbsidan. 1031 

 

Upphovsmannen kan även vara särskilt känslig för hur portalsidan ter sig.1032 Måhän-

da portalsidans bilder kan vara mer sägande än själva titeln på de upphovsrättsligt 

skyddade verkens innehåll i webbsidan. Webbsidans innehavare bör införskaffa upp-

hovsmannens godkännande om bilder eller upphovsrättsligt skyddade fotografiska 

verk önskas användas i sammanhanget.1033 

 

Både synpunkterna på namnangivelseskyldigheten och respekten för yrkesäran kan 

ytterligare förstärkas med argument för ekonomiska effekter. Då upphovsmannen 

                                                 
1027 Se även närmare Strömholm 1975: 323. 
1028 Se SOU 1956: 25: 123 och Koivumaa 2004: 34. 
1029 Se Saxén 1955: 169. 
1030 Från användarens eller konsumentens synvinkel kan dock s.k. inramning eller framing vara till en 
fördel, till exempel kan det underlätta och förenkla sökandet efter ett visst material på vissa webbsidor 
då material som relaterar till det vad användaren eller konsumenten söker efter, kan nås från en viss 
webb–sida. 
1031 Se Koivumaa 2004: 35 och Aalto & Paeman 2001: 630. Se SOU 1956: 25: 124. 
1032 Se Vilanka 2006: 621. Vilanka talar om pintalinkkejä, ytlänkar (surface link). 
1033 Se Koivumaa 2004: 5 och Haarmann 2006: 98–100. 
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namnges i anslutning till webbsidan och då egenarten respekteras, kan användarna, 

konsumenterna eller allmänheten uppskatta att arbetsresultatet och renommén blir 

god. Efterfrågan på tjänsterna och produkterna kan öka och goodwillen för arbetsplat-

sen bli gynnsam.1034 

 

Betonas skall att vem som har upphovsrätt dock i stor utsträckning är beroende av 

vem som utfört den skapande och originella insatsen, såsom framkommer i följande 

fall: Upphovsrättsrådet tog ställning till upphovsrätt till webbsidor 2002: 17. En webbplanerare A 

ansåg att hans respekträtt hade kränkts då en annan person B i företaget hade fått i uppdrag att fort-

sätta med planeringen av webbsidorna. Den nya planeraren B hade enligt A ändrat sidorna och kopie-

rat dem utan A:s tillstånd och utan att företaget hade meddelat därom. Upphovsrättsrådet ansåg att 

webbplaneraren A inte hade en sådan originell skapande insats att han kunde anses som upphovsman 

till webbsidorna.1035  

 

I detta fall hade A inte upphovsrätt till webbsidorna då han inte självständigt och ori-

ginellt hade skapat dem, utan materialet hade bestått av färdiga modeller. På dessa 

grunder kunde han inte kräva ha ideella rättigheter till webbsidorna.  

 

Vid användningen av länkar bör också de ideella rättigheterna till målsidans upp-

hovsman respekteras. Det är framförallt vid användningen av hämtande (integrerande) 

länkar som intrång i de ideella rättigheterna kan komma ifråga. En vanlig länk är bara 

en adressuppgift, såsom ett telefonnummer, en gatuadress, eller en källhänvisning.1036 

Med hjälp av en vanlig hypertextlänk förflyttar sig användaren i Internet från en 

webbsida till en annan. Med länkkommandots adressbestämning kan användaren väg-

ledas till vilken sida som helst i Internet, såvida målsidans upprätthållare inte hindrat 

tillträde till sidan. Länkkommandot är avsett för användarens webbläsare. Med kom-

mandot bestäms domänadressen (URL-adressen), till vilken användarens webbläsare 

skapar kontakt. Webbläsaren förverkligar kommandot på basen av användarens klick-

ande. Den vanliga hypertextlänkens länkkommando ger åt användarens webbläsare 

målsidans adressuppgifter, med vars hjälp webbläsaren 1) skapar direkt kontakt mel-

lan datorn och målsidan, varför kontakten med länksidan avbryts, och 2) visar målsi-

dan i ursprunglig form på bildrutan hos användarens dator utan att ändra den eller i 

                                                 
1034 Se Nordell 1991: 381 och Koivumaa 2003: 31. 
1035 Se Upphovsrättsrådet 2002: 17 ”Tekijänoikeus www–sivuihin”. 
1036 Se RP 28/2004: 84. Se Herler, B: 2001: 205 och Vilanka 2006: 615–616. 
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den form som målsidans upphovsman avsett. Enligt rådande uppfattning i Finland 

framställer länkläggaren inga verksexemplar eller på annat sätt kopierar målsidan med 

hjälp av en vanlig hypertextlänk.1037 Tillfälligt exemplar (en kopia) av målsidan spa-

ras dock i arbetsminnet och minnet hos bildskärmsadaptern. Dessa kopior försvinner 

då man slår av strömmen på datorn. Dessa tillfälliga kopior är sådana kopior, som är 

lovliga enligt Infosocdirektivets 5 (1) artikel. Detta motsvarande tvingande undan-

tagsstadgande har införts i 11a § URL.1038 Mera problemfylld är den kopia som spa-

rats på hårddiskenhet i användarens dator, som webbläsaren sparar på den minnesen-

het (DiscCache) som reserverats vid hårddiskenheten. Kopior sparas inte om använda-

ren hindrat det. Användaren kan även efter användningen avlägsna sparade kopior 

från cacheminnet. Enligt Infosocdirektivets ingresspunkt 33 gäller undantaget för till-

fällig exemplarframställning även material som tillfälligt sparats i cacheminnet, om 

stadgade förutsättningar uppfylls.1039 Gällande dessa tillfälliga kopior och kopior som 

sparats i cacheminnet har ansetts, att de inte är länkläggarens framställda exemplar, 

utan de härrör sig från användarens egna val, då han bläddrar i material i nätet och 

klickar på länken.1040 Upphovsmannen har då själv tillgängligjort sin sida för allmän-

heten och gett tillstånd till en normal användning av sidan, då han utan begränsningar 

tillgängliggör den för allmänheten (konkludent avtal eller implied licence). Enligt rå-

dande uppfattning i Finland anses inte användaren av den vanliga hypertextlänken 

tillgängliggöra målsidan, emedan målsidans upphovsman har själv tillgängligjort si-

dan för allmänheten genom att spara den på Internetservern, där den är tillgänglig för 

alla hugade.1041 En vanlig länk kränker i de flesta fall inte de ideella rättigheterna hos 

målsidans upphovsman.1042 Kränkning av de ideella rättigheterna kan i allmänhet inte 

aktualiseras, emedan läggande av en vanlig hypertexlänk är ingen betydelsefull åtgärd 

beträffande upphovsmannens ekonomiska rättigheter.1043 Användaren får se målsidan 

på bildskärmen just i den form som målsidans upphovsman själv har önskat samt på 

samma sätt information om upphovsmannens namn och källan, som målsidans upp-

                                                 
1037 Se RP 28/2004: 84, Herler, B. 2001: 205–207, Siitonen 2002: 27, Sorvari 2005: 234 och Vilanka 
2006: 615. 
1038  Se RP 28/2004: 26–27 och 87–88. 
1039  Se KB 2002: 5: 25 och RP 28/2004: 88. 
1040 Se Siitonen 2002: 28 och Sorvari 2005: 233–234. 
1041 Se RP 28/2004: 84, Herler, B. 2001: 208, Herler, B. 2004: 158, Siitonen 2002: 54 och Sorvari 
2005: 245–248. 
1042 Se dock Siitonen 2002: 62, där det anses, att det kan vara fråga om en kränkning av respekträtten 
ifall länken görs från en sida till en annan och ideologierna är differenta. 
1043 Se KB 2002: 5: 25, RP 28/2004: 84. Se även Rognstad 2005: 360–361. 
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hovsman ansett vara nödvändiga.1044 En vanlig hypertextlänk ändrar inte målsidan.1045 

På målsidan kan upphovsmannens namn saknas, men det är upphovsmannens eget 

val, exempelvis av anonymitetsskäl. Målsidans källuppgifter framkommer i tillräcklig 

utsträckning i den URL-adress som webbläsaren visar. Länkläggaren är inte skyldig 

att komplettera namnuppgifterna, emedan han använder inte målsidan på ett ur upp-

hovsrättslig synvinkel betydelsefullt sätt.1046 På länksidan kan finnas sådant material 

(texter och bilder) som länkläggaren gjort, varmed i detta samband fogade uppgifter 

om målsidans innehåll och upphovsman kan vara kränkande.1047 Vissa ideellrättsliga 

situationer kan dock förekomma i samband med en vanlig länk. Om man vid använd-

ning av s.k. djup länk (en vanlig länk) går förbi portalsidan där information om upp-

hovsmannenns namn finns och det på den djuplänkade sidan inte framkommer denna 

information är det inte fråga om namnangivelse i enlighet med 3 § 1 mom. URL.1048 

 

En hämtande länk är egentligen ett kommando, som innehåller en adressuppgift där 

man kan hitta det hämtande materialet och var det är bestämt i vilken form det 

hämtande materialet framförs.1049 Då en hämtande integrerande länk utnyttjas, ändras 

vanligtvis inte URL-adressen på webbläsaren, trots att användaren aktiverar län-

ken.1050 Det upphovsrättsligt skyddade verk som länkas kan begränsas och placeras 

som en del av länkläggarens webbsida på det viset att länksidans användare inte för-

mår urskilja den från det övriga materialet på webbsidan. Dokumenten kan då ha sitt 

ursprung i länkläggarens egen server eller i någon annan server. Ursprunget till mate-

rialet fås endast fram via den s.k. källkod-funktionen. Länkläggaren har möjlighet att 

fritt kombinera och förena sitt eget material med det hämtade materialet.1051 Ideell-

rättsliga problem kan då, för det första, uppstå, ifall länkläggaren integrerar någon an-

nan persons upphovsrättsskyddade material till sin egen sida utan att beakta namnan-

givelse- eller respekträtten. Fråga är om att upphovsmannen skall anges på det sätt 

god sed kräver då exemplar framställs eller verket helt eller delvis görs tillgängligt för 

                                                 
1044 Se Sorvari 2005: 251. 
1045 Se Sorvari 2005: 251. 
1046 Se Sorvari 2005: 250–251. 
1047 Se Siitonen 2002: 62–63, där man behandlar frågan om man kan lägga en länk i sådant samman-
hang att man kan anse det vara kränkande för målsidans upphovsman. 
1048 Se KB 2002: 22 och 25, Sorvari 2005: 251 och Vilanka 2006: 618 och 621. 
1049 Se bl.a. Herler, B. 2004: 160, Sorvari 2005: 235 och Tande 2004: 37–38. Se KB 2002: 5: 22 och 
RP 28/2004: 84. 
1050 Se KB 2002: 5: 25. 
1051 Se Herler, B. 2004: 161 och Tande 2004: 37–38. 
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allmänheten i enlighet med 3 § 1 mom. upphovsrättslagen även i samband med länkar 

och det finns inga skäl att frångå denna princip vid länkning, med andra ord är namn-

angivelsen inte teknikberoende.1052 Det kan då exempelvis vara frågan om: 1) Text- 

eller bildlänkar, som förs till något annat material på ett sådant sätt att det förblir 

oklart vems material det är fråga om och vem som är upphovsmannen. Exempelvis en 

hämtande länk som integrerar till webbsidan något annat material av bättre kvalitet, 

vilket sedan utnyttjas som om det vore ens eget utan att beakta den verkliga upp-

hovsmannens namnangivelserätt. Det kan vara fråga om att upphovsmannens namn 

blir onämnt och namnangivelsen vid användningen av verket inte sker enligt god sed 

enligt 3 § 1 mom. URL.1053  Länken läggs på det sättet, att upphovsmannens namn 

bibehålls synlig i den form upphovsmannen angett eller att det finns en länk till en 

sida där man separat nämner upphovsmannen.1054  

 

I rättslitteraturen har framställts exempel på en digital nyhetstjänst som utger på sin 

server nyhetssidor till vilka material sammanställs med hämtande länkar på så sätt att 

rubriken hämtas från en tidnings webbsidor, inledningen till texten från en annans, 

slutet från en tredjes och bilderna från en fjärdes utan att namnen på upphovsmännen 

eller källan anges.1055 I enlighet med 23 § 2 mom. upphovsrättslagen skall upphovs-

mannens namn och källan alltid anges då fråga är om religiösa, politiska eller ekono-

miska dagsfrågor. Bestämmelsen gäller enbart text, inte andra material och kan vara 

både i tryckt eller digital form.1056 I enlighet med 25 § 1 mom. 2 p. kan bilder återges i 

anslutning till texten i tidningar eller tidskrifter vid redogörelse för dagshändelser, un-

der förutsättning att verket inte har framställts för återgivning i tidningar eller tidskrif-

ter. Om krav på namnangivelse och källan gäller, att de skall anges på det sätt som 

god sed kräver.1057  

 

Dagsnyheters särskilda kännetecken, dvs. att avsikten med dem, åtminstone delvis är, 

att locka till sig intresse och få konsumenterna att köpa ifrågavarande nyhetsprodukt, 

kan dock här i viss mån hamna i konflikt med upphovsmannens intresse att andra ny-

                                                 
1052 Se KB 2002: 5: 26, Siitonen 2002: 60–61 och Sorvari 2005:249–250. 
1053 Se Gentzschein 1997: 68 och Sorvari 2005: 249. 
1054 Se Sorvari 2005: 250. 
1055 Se Carlén–Wendels 2000: 174–175 och Herler, B. 2004: 165–166. 
1056 Se RP 28/ 2004: 103. 
1057 Se RP 28/2004: 36. 
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hetsförmedlare inte publicerar nyheten som om den vore deras egen. En s.k. slående 

och säljande nyhet ligger i alla nyhetsförmedlares intresse att vara först ute med.1058   

Länkproblemen för respekträttens del kan hänföra sig till att verk ändras.1059  Fråga 

kan vara om att man framför åt användaren bara en del av ett verk och således ger en 

fel bild av verket. Användaren har inte möjlighet att få hela verket framförd åt sig från 

samma källa.1060 I enlighet med 3 § 2 mom. URL får ett verk inte ändras så, att upp-

hovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller egenart kränks. Länkproble-

men kan även gälla att verket tillgängliggörs på ett kränkande sätt eller i kränkande 

sammanhang. Verket får inte heller göras tillgängligt för allmänheten i sådan form 

eller i sådant sammanhang, som är på angivet sätt kränkande för upphovsmannen en-

ligt 3 § 2 mom. upphovsrättslagen.1061 En hämtande länk kan integreras till en webb-

sida där det finns en upphovsmans verk av seriöst slag och förena det med eget mate-

rial av tvivelaktig karaktär, vilket sedan utnyttjas utan att beakta den verkliga upp-

hovsmannens respekträtt. Det upphovsrättskyddade verket i den hämtande länken 

kommer att framträda i ett kränkande sammanhang, vilket kan vara oförenligt med 

upphovsmannens respekträtt enligt 3 § 2 mom URL.1062 Användning av en hämtande 

länk kan även ske för att t.ex. få ens konkurrenter att framträda i ett sammanhang som 

                                                 
1058 Se Carlén–Wendels 2000: 175 och 182–183 samt Gentzschein 1997: 62–63. I ett rättsfall i Storbri-
tannien, Shetland Times Ltd v. Wills 1997 SLT 669, gällde saken en kopiering av rubriker från en arti-
kel på dagstidningens webbsida till en annan webbsida. Rubrikerna anslöt sedan med en hypertextlänk 
till webbsidan för artiklarna. Hypertextlänken innehöll samtidigt en hämtande länk, emedan de länkade 
direkt till artiklarna förbi dagsstidningens hemsida. Shetland Times hävdade att återgivningen av dess 
rubriker som hyperlänkar utgjorde ett intrång i upphovsrätten till nyhetsartiklarna. Tvisten avgjordes 
genom förlikning; Shetland Times godkände att dess rubriker återges och tillät att hyperlänkar för till 
de webbsidor varifrån rubrikerna härstammar, under den förutsättningen att namnet på tidningen anges.  
Se även fallet Total News, där fråga var om att andras material hade hämtats till ramar för att presente-
ras i samband med Total News´meny och reklam. Fråga var om tillgängliggörande för allmänheten. Se 
om falletTotal News  Carlén–Wendels 2000: 180–181 och Herler, B. 2004: 164. 
Se även Andersen 2001: 136–137, där han jämför god sed vad gäller länkning med kravet på god mark-
nadsföringssed, i danska markedsföringslovens § 1.  
Noteras kan här också att en dagstidning i Chile, Las Ultimas Noticias, avgör utbudet i sin tidning på 
basen av den popularitet som artiklar i deras digitala version har. Populariteten avgörs utgående från 
antalet klickningar. Ifall artikeln på nätet är populär, samlas mera bakgrundsmaterial till den och den 
får en mer framträdande plats i pappersversionen av tidningen. Avsikten är också att journalisternas 
löner skall börja baseras på den popularitet som deras artiklar får på nätet, se vidare Digitoday 
3.12.2004. 
1059 Se Siitonen 2002: 62. Se även Sorvari 2005: 250, som anser att det är mer osannolikt att man ändrar 
verksexemplar vid länkning. 
1060 Se Siitonen 2002: 62. 
1061 Se KB 2002: 5: 26, Gentzschein 1997: 62, Siitonen 2002: 60–61 och Sorvari 2005:249. 
1062 Se KB 2002: 26. 
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kränker deras respekträtt genom att framföra en äldre och sämre version av verket, 

vilket kan medföra att man försämrar upphovsmannens rykte.1063 

  

Hämtande, integrerande länkar används också vid citat.1064 Förutsättningen är här, lik-

som vid traditionella citat, att det sker i överensstämmelse med god sed och i den om-

fattning som motiveras av ändamålet, 22 § URL. Även stadgandet enligt 23 § URL 

om artiklar i religiösa, politiska och ekonomiska dagsfrågor samt stadgandena om 

bildcitat enligt 25 § 1 mom. URL jämte 25 § 2 mom. URL om återgivning av konst-

verk av underordnad betydelse bör beaktas i samband med länkar.1065 Enligt 23 § 2 

mom. URL skall upphovsmannens namn och källan alltid anges. Namnangivelserätten 

enligt 11 § 2 mom. URL bör beaktas vid 25 § 1 mom. och 2 mom. URL. Bestämmel-

serna omfattar även användning i digital form.1066 Användning av citaträtten enligt 22 

§ URL är inte begränsad till verkskategori eller teknik, varför differenta tekniska möj-

ligheter och nätmiljöer kan komma ifråga.1067 Man har ifrågasatt huruvida de ideella 

rättigheterna skyddas i tillräcklig mån vid digital citering.1068 Man kan anföra exempel 

på försummelser av angivelserätten, såsom att låta det förbli oklart vem som är upp-

hovsman, varifrån det citerade härstammar, mer eller mindre avsiktligt, till exempel 

borde det inte förutsättas någon ytterligare aktivitet av användaren för att han skall få 

reda på var det citerade har sitt ursprung. Namnangivelse bör ske i enlighet med god 

sed på varje exemplar av verket då det framställs eller görs tillgängligt för allmänhe-

ten.1069 

 

Det är inte i enlighet enligt med god sed att till exempel med hjälp av en hämtande 

länk; I) Att citera i den omfattning som överskrider vad som motiveras ändamålet. 

Omfattningen av citat har reglerats i upphovsrättslagen genom uttrycket i den omfatt-

ning som motiveras av ändamålet. En allmän princip vid avgörandet om omfattningen 

                                                 
1063 Se Siitonen 2002: 62 och Sorvari 2005: 251. Se även bl.a. Collins 2001: 103–112, där det i vissa 
common law–system förekommande fair comment behandlas. Det som det i huvudsak handlar om är att 
utgivare har rätt att i yttranden, slutledningar, inlägg, konklusioner, kritik, uppskattningar, anmärkning-
ar eller observationer kommentera förhållanden som berör det som a) ligger i allmänt intresse och b) 
baserar sig på verkligt och sant fakta som kommer explicit eller implicit fram i det material som kom-
menteras, under den förutsättningen att kommentaren är rättvis (fair). Det är i slutändan rättspraxis som 
avgör vad som är en fair comment i det specifika fallet. 
1064 Se Siitonen 2002: 64,  Sorvari 2005: 254 och Kontkanen 2006: 142. 
1065 Se Siitonen 2002: 64 och Sorvari 2005: 254. Se RP 28/2004: 35, 36 och 37 
1066 Se RP 28/2004: 37. Se Ojala 1998: 186. 
1067 Se Herler, B. 2001: 292, Sorvari 2005: 254, Koivumaa 2004: 45 och Kontkanen 2006: 141–142. 
1068 Se Ojala 1998: 186 och Kontkanen 2006: 142. 
1069 Se Haarmann 1999: 103. 
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av citat är enligt ett lojalt syfte är att gränserna bör vara rätt strikta för att det inte skall 

kunna hävdas, att det är bättre med omfattande citat än med begränsade.1070 Digital-

tekniken möjliggör ett lätt användande och frestar till att skapa nya verk av gamla.1071. 

II) Att ändra eller bearbeta det citerade på ett sätt som kränker upphovsmannens litte-

rära eller konstnärliga anseende eller egenart enligt 3 § 2 mom. URL. Då frågan här 

gäller en hämtande länk, kan kränkningen gå ut på att länkläggaren tillgängliggör det 

citerade innehållet i sådana ramar (frame links) att verket upplevs förvanskat eller 

vanställt,1072 eller t.ex. att färgsättningen är motbjudande och kränkande för upphovs-

mannen. Också till det yttre obetydliga ändringar kan förvanska verket.1073 III) Att 

sätta det i ett för upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller egenart 

kränkande sammanhang. Länkläggaren kan placera den citerade hämtade länken i en 

miljö, som upphovsmannen inte finner önskvärd, såsom exempelvis litterära verk i 

samband med reklam eller konstverk i sammanhang med tvivelaktiga varor.1074 Länk-

läggaren bör ta hänsyn till respekträtten enligt det lojala syftet och principen om god 

sed. 

 

Såsom ett exempel kan här nämnas att sökmotoroportalen Google mötte ett starkt 

motstånd bland så kallade bloggare, då man tillsatt en automatisk AutoLink-funktion 

till söktjänsten. Med denna länkfunktion kunde vem som helst komma in på andras 

blogg-sidor och därmed även ändra dem efter eget förgottfinnande. Det som de så kal-

lade bloggarna alltså motsatte sig, är att den ifrågavarande funktionen gjorde otillbör-

ligt intrång i deras respekträtt i enlighet med 3 § 2 mom. URL, då den möjliggjorde att 

andra kan ändra bloggarnas skrivna material utan att de som upphovsmän hade gett 

tillstånd till det.1075 Dock är en av de grundläggande avsikterna med t.ex. tidningarnas 

blogg-tjänster just att ge läsarna möjlighet att ge feedback, skriva kommentarer, läsa 

andra läsares inlägg och ta del av deras åsikter, dvs. vara så kallade öppna arenor. 

                                                 
1070 Se Kivimäki 1966: 84, Weincke 1975: 412, Vyrje 1993: 105, Lassen 1999: 779 och Oesch 1984: 
378–379. 
1071 Se Oesch 1984: 379–381, Waldén 1998: 72, Herler 1997: 10–13 och 17–23, Herler 2001: 312, 316, 
Sorvari 2005: 254–255 och Kontkanen 2006: 142. Se däremot Ojala 1998: 185–187.  Enligt Ojala leder 
länken i allmänhet en hel webbsida vidare. Det kan enligt Ojala knappast anses överskrida omfattning-
en av citat, fastän fråga inte längre är om att åskådliggöra och komplettera det egna materialet med 
hjälp av citat. Ojalas reflektioner tolkas gälla en vanlig länk. I detta sammanhang i denna forskning 
behandlas frågan om innehållet av det citerade vid hämtande länkar. 
1072 Se Gentschein 1997: 60, 61 och 67. Se även Sorvari 2005: 252–253. 
1073 Se SOU 1956: 25: 123. 
1074 Se Kivimäki 1966: 84. 
1075 Se Digitoday 22.2.2005. Se Vilanka 2006: 624. 
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Producenterna av blogg-tjänsterna får inte ställa krav för deltagandet, att deltagarna 

avstår permanent från sina lagliga rättigheter. Ära är en i 10 § 1 mom. grundlagen 

stadgad rättighet, som man enligt rådande uppfattning i Finland inte kan permanent 

avstå ifrån. Respekträtten kan man endast avstå ifrån enligt de begränsade stadgande-

na i 3 § 3 mom. URL. Tjänsterna bör anpassas inom de ramar som lagstiftningen ger. 

För medieföretagen kan blogg-tjänster innebära möjligheter att utveckla nya former 

av tjänster; bloggarna uppehåller sig längre vid ifrågavarande medieföretags webbsi-

dor, vilket gör dem mera mottagliga för marknadsföring och reklam. Vissa blogg-

tjänster kräver även ingående av prenumeration eller registrering.1076  

 

Det har även blivit rätt så populärt med s.k. företagsbloggar (corporate blogs). I USA 

beräknar man att ca 20 000 bloggar av denna typ uppstår varje dag och att det totala 

antalet skulle uppgå till 10 miljoner i slutet av år 2005. Fördelen med denna typ av 

kommunikation anses vara att den kan erbjuda en direkt och öppen kontakt mellan 

företag och konsumenter. Intrång mot upphovsrätten kan dock förekomma, t.ex. då 

upphovsrättsligt material utnyttjas otillbörligt och på sätt som kränker de ideella rät-

tigheterna, stridande mot lagregeln i 3 § 1 och 2 mom. URL. Man kan endast avstå 

från dessa rättigheter permanent, såvitt angår en till art och omfattning begränsad an-

vändning av verket. Enligt lojalitetsprincipen bör en finsk producent av tjänster beakta 

kundernas berättigade intressen.1077 

 

Samma typ av fenomen som vid bloggande förekommer även vad med video-baserade 

journaler, s.k. vlogs1078, då folk delar med sig av sina personliga videofilmer online, 

eller angående mobiltelefon-baserade tjänster, s.k. moblogs, som t.ex. gör det möjligt 

för användarna att dela med sig av sina personliga fotografier i mobiltelefon-baserade 

journaler. Även vid fenomenet podcasting,1079 då individer skapar sina egna digitala 

radioprogram, som de sänder ut över Internet där det sedan kan laddas ned mer eller 

mindre helt fritt, kan det ske att material som är upphovsrättsligt skyddat inkorporeras 

                                                 
1076 Se t.ex. Ruohonen 2005: 17 och Syvertsen 2005. Till exempel Svenska Dagbladet inviterar i sin 
nätutgåva läsarna till att kommentera aktuella artiklar. Ett urval av kommentarerna trycks sedan i pap-
persutgåvan och i respektive utgåva hänvisas till den andra utgåvan. De flesta medier i digital form har 
insett att det är enklare att generera trafik till en viss nätsida än att generera förtjänster från den. En 
lösning har blivit att inkorporera blogg–tjänster i olika sammanhang för att skapa interaktion med kon-
sumenterna.  
1077 Se Pohjonen 1995: 189–191. 
1078 Se Enkvist–Gauffin 2006: 19. 
1079 Se Enkvist–Gauffin 2006: 19. 
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och/eller omformas i det skapade digitala radioprogrammet på ett sätt som kränker de 

ideella rättigheterna till ifrågavarande material, t.ex. då genom att paternitetsrätten 

förbises genom att låta bli att uppge den ursprungliga upphovsmannens namn i enlig-

het med 3 § 1 mom. URL eller genom att materialet ifråga ändras på ett sätt eller i ett 

sammanhang som kränker upphovsmannens respekträtt enligt 3 § 2 mom. URL. Dessa 

tekniska fenomen i den digitala medievärlden benämns med ett gemensamt begrepp 

för consumer-generated multimedia (CGM2).1080 Enligt konsumentskyddslagen anses 

att marknadsföring kan strida mot god sed också med anledning av distributionssättet. 

Detta kan innebära att den marknadsförande parten genom användande av ovannämn-

da tekniker och länkar i sina marknadsföringssyften bör vara aktsam på att förväx-

lingar av material inte sker så att det kränker upphovsmannens respekträtt. Upphovs-

rättsligt skyddade verk i den hämtande länken kan förorsaka förväxling, om verket i 

fråga framförs i en form eller i ett sammanhang, som kränker upphovsmannens 

respekträtt, vilket inte kan anses vara förenligt med god sed.1081 

 

3.6.2.3. P2P - tjänster 

  

Peer to peer tjänster (P2P) kan även utgöra kränkningar mot upphovsmannens ideella 

rättigheter, förutom att det framförallt kan innebära intrång i upphovsmannens eko-

nomiska rättigheter, främst då upphovsmannens rätt att framställa exemplar, i enlighet 

med 2 § URL.1082 Med peer to peer-tjänst avses ett system som möjliggör att man 

mellan datorer, kopplade till ett öppet nätverk, Internet, ett slutet nät eller närnät kan 

överföra dokument utan någon särskild central materialserver.1083 Istället för servern 

är det programvara som delar ut skivutrymme ur varje dator som är kopplat till ifråga-

varande nätverk. Vem som helst kan ansluta sig till peer to peer-tjänsten genom att 

ladda ned programvaran i sin dator.1084 Programvaran ifråga har oftast varit avgiftsfri 

och ett otal antal användare kan samtidigt utnyttja tjänsterna. Eftersom det inte före-

kommer någon egentlig material server eller upprätthållare till en sådan, har de dato-

                                                 
1080 Se bl.a. Fusco 2005 och Blackshaw 2005: 2. 
1081 Se Pohjonen 1994: 169. 
1082 Se WIPO/INT/02: 54–56, KM 2002:5, Kallioniemi 2001: 500, Schoder & Fischbach 2003: 1–22, 
Biddle et al. 2003: 348–349, Herler, B. 2004: 149–153, Still 2002: 293–306 och Katyal 2004/2005: 41–
49. 
1083 Se Sorvari 2005: 46, 56 och 258. 
1084 Se Kallioniemi 2001: 497. 



ACTA WASAENSIA 239 

rer som förekommer i peer to peer-nätverket uppfattats som samtidigt både användare 

och server av ifrågavarande tjänster.1085  

 

En av de första peer to peer-tjänsterna som omfattade ett stort antal användare var 

Napster, som startade i maj 1999. Napster erbjöd en tjänst som gjorde det möjligt för 

dess användare att ladda ned programvara med vilken de kunde utbyta musikfiler 

kostnadsfritt med varandra.1086 Denna kopiering av musikaliska produkter utan 

rättsinnehavarnas tillstånd utgjorde ett intrång mot rättsinnehavarnas ensamrätt att 

framställa exemplar, enligt 2 § URL, oavsett om det var frågan om användning för 

eget bruk enligt 12 § URL, emedan användarna överförde och gjorde de upphovsrätts-

ligt skyddade musikverken tillgängliga för andra i peer to peer-nätverket, vilket kräver 

upphovsmannens eller rättsinnehavarens medgivande enligt 2 § URL.1087 

 

Som nämnts har de upphovsrättsliga problem som är mest aktuella visavi peer to peer-

tjänster att göra med frågor om intrång i rättsinnehavarnas ekonomiska rättigheter och 

med frågor om ansvar för att upphovsrättsliga verk görs tillgängliga för allmänheten 

utan rättsinnehavarnas tillstånd.1088 Ur ideellträttsligt perspektiv kan peer to peer-

tjänsterna vara problematiska ifall man vid, legal eller illegal, överföring av de skyd-

dade verken inte, för det första, beaktar upphovsmannens namnangivelserätt, till ex-

empel då genom att negligera dylik information, genom att ändra eller förvanska in-
                                                 
1085 Se Kallioniemi 2001: 498 och Sorvari 2005: 153. 
1086 Se Kallioniemi 2001: 497–498 och Rosén 2003: 127. 
1087 Se Rosén 2003: 127 och Sorvari 2005: 179. Se Hugenholtz 2005: 24, som påpekar finns det egent-
ligen tre varianter av P2P–nätverk: 1) ett system, såsom i fallet med Napster, fungerar som en ”spindel 
i nätet” och erbjuder bl.a. sökfunktioner, leder användare till varandra och erbjuder stöd, 2) ett system 
där alla användare i nätverket är på samma nivå, samt 3) ett system, som är en kombination av de andra 
och inom vilket det finns en ”spindel i nätet” men även lokala avdelningar av P2P – nätverket.    
1088 De ekonomiska rättigheterna och ansvarsfrågorna behandlas inte mer ingående i denna forskning. 
Se begränsningarna i inledningskapitlet. Se även Rosén 2006b: 12.  
Fråga är om 11 § 5 mom. URL. Med stöd av inskränkningsbestämmelserna får exemplar inte framstäl-
las av sådana exemplar av verk som framställts eller tillgängliggjorts för allmänheten i strid med 2 § 
URL. Se KB 2002: 5: 21 och RP 28/2004: 74–75 och 85–86. Se även Sorvari 2005: 263 och 296. 
Noteras kan dock att organisationen för den japanska skiv–industrin (RIAJ) fått rätt i högsta instans i 
Japan i ett rättsfall angående P2P – verksamhet; enligt Högsta Domstolen i Japan utgör en illegal fil-
delningstjänst i sig ett intrång i skivbolagens rättigheter att tillgängliggöra sina musikverk i digital form 
i Internet. Rättsutfallet kan anses som banbrytande, då det är det första i sitt slag i världen, se IFPI 
2005. I Högsta Domstolen i USA i fallet Metro–Goldwyn– Mayer Studios Inc. v. Grokster, 545 U.S. 
2005, ansågs det även att fildelningssajterna och –företagen, såsom Grokster och StreamCast Net-
works, kan ses som ansvariga för de illegala nedladdningar av musik och film som användarna av deras 
P2P–tjänster gör ifall dessa erbjudare av tjänster någorlunda tydligt uppmanar till eller underlättar en 
dylik olaglig kopiering, eller såsom det sägs i domen: ”fastslås att den som distribuerar en apparat med 
avsikten att främja dess användning för att bryta mot upphovsrätten, något som framgår av att det ut-
trycks explicit eller via andra bekräftande åtgärder för att främja brott, är ansvarig för de brottsliga 
handlingar av tredje part som blir resultatet” (fri övers.) 
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formationen om rättsinnehavarna eller genom att delge felaktig information om vem 

som är rättsinnehavare, såsom att ge ut någon annans skyddade information under sitt 

eget namn.1089 Enligt 3 § 1 mom. upphovsrättslagen skall upphovsmannen anges på 

det sätt god sed kräver då exemplar av ett verk framställs eller verket helt eller delvis 

tillgängliggörs för allmänheten. Upphovsmannen bestämmer även det sätt på vilket 

namnet anges och i vilken form det sker.1090 

 

För det andra kan även upphovsmännens respekträtt kränkas ifall det skyddade verk 

som delges i otaliga exemplar förvanskas eller ändras på ett sätt som kränker upp-

hovsmannens anseende eller egenart eller om verket förekommer i ett sådant sam-

manhang som är förnedrande för upphovsmannens anseende eller egenart. Sett från 

upphovsmannens synvinkel strider dylika handlingar mot principen om god sed och 

lojalitetsprincipen då man inte beaktat upphovsmannens fördelar, utan enbart agerat 

helt och hållet i eget intresse.1091 Redan det att upphovsmannens verk överhuvudtaget 

förekommer och olovligt överförs i peer to peer-tjänster kan upplevas som en kränk-

ning, förnedring och degradering för upphovsmannen.1092 

 

Under den senaste tiden har det dock uppkommit legala P2P-tjänster som visserligen 

är avgiftsbelagda men som tillåter fildelning som respekterar upphovsrättigheterna, 

till exempel Weed, Wippit, Bitmunk och Snocap. Gemensamt för dessa kan sägas vara 

att de fungerar enligt deviserna ”get paid for sharing” eller ”try before you buy”, dvs. 

tanken att upphovsmännen skall kompenseras för att de tillåter att deras verk före-

kommer i P2P-nätverk. Medel som används i konkurrensen om konsumenter är bl.a. 

alltmer omfattande melodikataloger- eller bibliotek, låga priser, live -inspelningar och 

-konserter. Möjligheten för mindre kända artister och artister i början av karriären att 

                                                 
1089 Det finländska företaget Viralg låter dock meddela att det skapat en teknologi med vilken man kan 
förhindra fördelningen och spridningen av allt material i p2p–nätverk till 99 %. Detta skulle då gälla 
både upphovsrättsligt material som illegalt fördelas samt även material till vilka man har rättigheter att 
fördela, se vidare Ahokas 2005. Se även om utvecklingen av DiMaS, (Digital Content Distribution Ma-
nagement System), med vilket det skall vara möjligt att tillgängliggöra verk i P2P–nätverk under såda-
na omständigheter som skyddar upphovsrättigheterna och där konsumenterna betalar för användningen 
av ifrågavarande verk, se Reti & Sarvas 2005: 300–301.  
1090 Se Pohjonen 1993: 139. 
1091 Se Pohjonen 1994: 149 och 169. 
1092 Se bl.a. Collins 2001 om ärekränkningsbrott i Internet, vilket dock inte skall förknippas med in-
trången i upphovsmannens respekträtt enligt 3 § 2 mom. URL. 
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ta sig in på marknaden ökar också i och med att de kan ingå avtal direkt med online-

distributören, utan att gå via något större mediebolag.1093  

 

3.6.3. Angivelse av källan och namnet 

 

Kravet på att ange källan i enlighet med god sed kan särskiljas från kravet på att ange 

upphovsmannens namn.1094 Enligt artikel 6bis (1) BK gäller att, oberoende av sina 

ekonomiska rättigheter och även efter överlåtelse av dessa behåller upphovsmannen 

rätten att anges som upphovsman till verket. I artikel 10(1) BK uttrycks, att citat ur ett 

verk, som lovligen gjorts tillgängligt för allmänheten, är tillåtna på villkor att de står i 

överensstämmelse med god sed och sker i den omfattning som rättfärdigas av ända-

målet.1095 I artikel 10(3) BK sägs att citat och nyttjande skall åtföljas av uppgift om 

källan samt om upphovsmannens namn, om det förekommer där. I detta stadgande 

nämns separat källangivelseskyldighet och skyldighet att ange upphovsmannens 

namn, om det framkommer i källan. Artikel 10bis (1) BK gäller mångfaldigande ge-

nom pressen samt radiosändning eller trådöverföring till allmänheten av tidnings- el-

ler tidskriftsartiklar i aktuella ekonomiska, politiska eller religiösa frågor samt radio-

program av samma karaktär, om icke uttryckligt förbehåll gjorts mot att de mångfal-

digas eller framföres genom radiosändning eller överföring med tråd. Om källangivel-

seskyldighet har i detta sammanhang stadgats, att källan skall dock alltid tydligt an-

ges. I 6bis (1) BK ingår ett allmänt stadgande om erkännande av upphovsmannaskap. 

Mellan stadgandena 10 (3) artikeln och 10bis (1) i BK finns en klar skillnad. Båda 

stadgandena innehåller en bestämmelse om källangivelseskyldighet, men i den senare 

finns ytterligare ett stadgande, enligt vilket upphovsmannens namn bör nämnas om 

                                                 
1093 Se mer Rosenblatt 2004: 3–4, Gasser et al. 2004: 89 och Netimperative 15.4.2005. Det har dock 
skapats teknologiska medel med vilka man kan omkoda de melodier som lagligen laddas ner och sedan 
låta dessa fildelas fritt och illegalt inom andra system, se t.ex. Digital Lifestyles 2005. Noteras bör dock 
nyheten att lagliga P2P – tjänster som erbjuder nedladdning av musik starkt ökat i popularitet i USA, 
främst då pga att konsumenterna prioriterar lättanvändhet, frihet från virus och frihet från risk för åtal, 
framom det att kostnadsfritt ladda ned musik från illegala P2P – tjänster, se Mannila 2005a. I striden 
mot illegal fildelning förekommer även fenomenet spoofing, med vilket avses bluff– filer eller tomma 
filer som sänds till fildelningsnätverk för att där lura nedladdarna och/eller störa den illegala verksam-
heten och situationer där avsändaren utan tillstånd av den rätta e–postadressens innehavare, använder 
dennes adress i fältet ”From” eller ”Reply–to”, se t.ex. Kotirinta 2005 och Enkvist–Gauffin 2006: 247. 
Jämför detta till exempel med nyheten att författaren J. K. Rowling länge tvekat med att ge tillstånd att 
ge ut Harry Potter – böckerna i elektronisk form, främst då p.g.a. rädsla för olaglig nedladdning, ett 
antagande om brist på intresse hos barn att läsa böcker i elektronisk form samt dålig tillgång på läs-
hjälpmedel, se Mannila 2005b.  
1094 Se Pohjonen 1994: 175. 
1095 Citat innefattar även lån ur tidnings– och tidskriftsartiklar i form av pressöversikter. 
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det framkommer i källan. Reglerna i 11 § 1 och 2 mom. URL har ansetts uppfylla 

Bernkonventionens krav.1096  

 

Bestämmelsen i Infosoc-direktivets artikel 5(3)a) stadgar att källan inbegripet upp-

hovsmannens namn skall anges om inte detta visar sig omöjligt för användning uteslu-

tande i illustrativt syfte inom undervisning eller vetenskaplig forskning. I artikel 5(3) 

a) i direktivet, liksom i tre övriga bestämmelser (den senare delen av artikel 5(3) c) 

samt d) och f) ingår kravet att källan och upphovsmannens namn skall anges om inte 

detta visar sig vara omöjligt,1097 förutom den inledande delen av artikel 5(3) c) ingår 

en striktare uttryckt namn-och källangivelseplikt, motsvarande den som föreskrivs i 

artikel 10bis (1) i Bernkonventionen. I lagens förarbeten ansågs, att 11 § upphovs-

rättslagen uppfyllde direktivets krav på angivande av upphovsmannen och källan, men 

trots det förtydligades bestämmelsen i 11 § 2 mom. URL så att förutom källan även 

upphovsmannens namn skall nämnas vid användning av verk med stöd av inskränk-

ningsbestämmelserna.1098 Namn- och källangivelsebestämmelsen i 11 § 2 mom. URL 

tillämpas på motsvarande sätt även i sådana situationer där objekt som skyddas med 

stöd av bestämmelserna om närstående rättighet i 5 kap. URL används.1099  

 

I den svenska, norska och danska 11 § 2 mom. URL stadgas om att källan skall anges 

i den omfattning och på det sätt som god sed kräver samt att verket inte ändras i stör-

re utsträckning än användningen kräver, medan i den finska 11 § 2 mom. URL, som 

gäller inskränkningsbestämmelserna och bestämmelsera om avtalslicens i 2 kapitlet 

uttryckligen sägs att när exemplar av verk framställs eller görs tillgängligt för all-

mänheten skall upphovsmannens namn och källan anges i den omfattning och på det 

sätt som god sed kräver.1100 I samband med verkställandet av Infosoc-direktivet an-

sågs i Finland, att de gamla bestämmelserna i 11 § URL uppfyllde de krav som BK 

ställt, men att i 5 (3) artikeln Infosoc-direktivet används ett mera strikt uttryck än i 

                                                 
1096 Se RP 28/2004: 85. 
1097 Se Undervisningsministeriets promemoria 2001: 11–12, där man konstaterade, att kravet på ”om 
inte detta visar sig vara omöjligt” inte bör tolkas så, att man för den berättigade till undantag eller in-
skränkningar skulle bibehålla bevisbördan, att namnangivelse inte var möjlig. Se KB 2002: 5: 53. Se 
även Siitonen 2002: 60. 
1098 Se KB 2002: 5: 50–53, 54–56 och RP 28/2004: 32–36, 85–86. 
1099 Se RP 28/2004: 34, 87. 
1100 Se KB 2002: 5: 50–53, 55–56, 58, RP 28/2004: 32, 35, 36, sv. prop. 2004/05:110: 84–88, Forslag 
til Lov om aendring av ophavsretsloven L 17, 19, Ot.prp.nr.46 2004–2005. Noteras kan att i den finska 
lagregeln 11 § 2 mom förtydligades uttrycket verk återges offentligt till exemplar av ett verk framställs 
eller verk görs tillgängligt för allmänheten. 
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BK. I artikel 5 (3) punkterna a, c, d och f Infosoc-direktivet förutsätts förutom källan 

dessutom att upphovsmannens namn nämns. Med tillägget i 11 § 2 mom. URL verk-

ställdes preciseringarna i direktivet  angående skyldigheten att nämna upphovsman-

nens namn.1101   

 

Ordalydelsen i direktivet har ansetts ställa högre krav än vad nordisk rätt föreskri-

vit.1102 Det har lämnat utrymme för tolkning hur långt kravet på namn- och källangi-

velse sträcker sig, särskilt då vad gäller artikel 5(3) a), slutet av punkt c) samt punkt d) 

och punkt f).1103 Det förekom också diskussion vad gäller uttrycket i den engelska 

versionen ”unless this proves to be impossible”som ändrades till ”unless this turns out 

to be impossible”, vilket innebär att en bedömning bör göras huruvida det i ett visst 

fall visar sig praktiskt och tekniskt möjligt att ange namnet och källan. I den svenska 

propositionen diskuterade man huruvida kraven på namn och källangivelse är uttryck-

ta så att namn och källa bör anges i den omfattning och på det sätt god sed kräver. 

Hänvisningen till god sed i 3 § och 11 § ansågs förenlig med direktivets föreskrivning 

och någon ändring ansågs ej behövlig på grund av direktivet.1104 I Danmark och Nor-

ge diskuterades frågan inte lika livligt gällande god sed och 11 § 2 mom. ändrades 

inte. I Finland förtydligades ordalydelsen då även kravet på att ange upphovsmannens 

namn togs med. I 11 § 2 mom. upphovsrättslagen ingår bestämmelser om angivande 

av källa och upphovsman, vilka överensstämmer med direktivets bestämmelser.1105  

 

I inhemsk rättslitteratur talades tidigare om namnangivelseskyldighet, med vilket man 

avsåg det allmänna stadgandet om skyldigheten att namnge upphovsmannen enligt 3 § 

1 mom. upphovsrättslagen.1106 Från detta särskiljdes skyldigheten att ange källan, var-

om stadgades i 11 § 2 mom. URL (tidigare 26 § 2 mom. URL), där man talade om 

enbart skyldigheten att ange källan, då verk återges offentligt enligt samma inskränk-

ningsbestämmelser i 2 kapitlet.1107 I samband med verkställandet av Infosoc-direktivet 

                                                 
1101 Se RP 28/2004: 32–37 och 85. 
1102 Se sv.prop. 2004/05: 110. 
1103 Se RP 28/2004: 35–36 och 103. 
1104 Flera remissinstanser ansåg dock att direktivets formulering skulle införas, se sv.prop. 2004/05: 
110. 
1105 Se KB 2002: 5: 53 och RP 28/2004: 34 och 85. 
1106 Se Pohjonen 1993: 139, Pohjonen 1994: 173 och Sorvari 2005: 215. 
1107 Se Pohjonen 1993: 146 och Pohjonen 1994: 173–175. Se likaledes Kivimäki 1966: 109, där man på 
rubriknivå talar om informationsskyldigheten att ange källan. Enligt Kivimäki innebar informations-
skyldigheten att ange källan, att förutom verkets namn skulle även upphovsmannens namn anges. Med 



ACTA WASAENSIA 244 

ändrades 11 § 2 mom. URL så, att informationsskyldigheten gäller både upphovs-

mannens namn och källan då man framställer exemplar eller då verket tillgängliggörs 

för allmänheten med stöd av stadgandena i 2 kapitlet URL. Enligt motiveringarna i 

förarbetena till lagen tillfogades uttrycket ”upphovsmannens namn” för att göra stad-

gandet tydligare.1108 Emellertid konstaterades i förarbetena till lagen, att i artikel 5 i 

direktivet används ett striktare uttryck enligt vilket även upphovsmannens namn skall 

anges.1109 I och med ändringarna av 11 § 2 mom. URL sätts den i artikel 5(3) punkt a, 

senare delen av artikel 5(3) punkt c samt artikel 5(3) punkterna d och f i direktivet an-

givna preciseringen av källangivelseskyldigheten i kraft.1110 Kompletteringen av stad-

gandet var nödvändig för att klarlägga innehållet, emedan tolkningsresultatet av mot-

svarande internationella stadganden kunde uppnås enbart med stöd av samverkan av 

två stadganden i upphovsrättslagen. 23 § 2 mom. URL innehåller dessutom ett speci-

alstadgande, enligt vilket upphovsmannens namn och källan alltid skall anges och 

gäller artiklar om dagshändelser. Med detta stadgande sattes kraven i första delen av 

Infosocdirektivets artikel 5(3) punkt c i kraft, som ansågs innehålla en ovillkorlig 

skyldighet att namnge upphovsmannen och källan.1111 Stadgandena i 3 § 1 mom. 11 § 

2 mom. och 23 § 2 mom URL utgör en helhet av de skyldigheter användaren har, vil-

ka kan benämnas användarens informatiosskyldighet.1112 Denna informationsskyldig-

het kan indelas i 1) en allmän informationsskyldighet, som gäller upphovsmannens 

namn,1113 och 2) en särskild informationsskyldighet som gäller upphovsmannens 

namn och källan, varom stadgas i 11 § 2 mom. och 23 § 2 mom. URL. Den mest cen-

trala skillnaden i stadgandena ligger däri, att den allmänna informationsskyldigheten 

inte innehåller en skyldighet att ange källan.1114 Den särskilda informationsskyldighe-

ten ställer större krav på användaren av verket. Detta kan anses motiverat särskilt i 

sådana situationer då verket används enligt inskränkningsstadgandena utan upphovs-

mannens tillåtelse och utan att upphovsmannen ersätts för användandet (s.k. fri utnytt-

                                                                                                                                            
andra ord kompletterade informationsskyldigheten att ange källan i 26 § 2 mom URL stadgan om 
namnangivelse av upphovsmannen i 3 § 1 mom URL. Se Kivimäki 1966: 40 och 110. Se även Haren-
ko, Niiranen & Tarkela 2006: 84–85, där man ännu talar om informationsskyldigheten att ange källan.  
1108 Se RP 28/2004: 34, där man ansåg, att de tidigare stadgandena i 11 § 2 mom. motsvarade direkti-
vets stadganden om upphovsmannens namn och källan. 
1109 Se RP 28/2004: 85. 
1110 Se RP 28/2004: 34–36 och 81. 
1111 Se RP 28/2004: 34 och 103. 
1112 Se Pohjonen 1993: 139, där man talar om informationsskyldighet. 
1113 Se Harenko, Niiranen & Tarkela 2006: 85, där skyldigheten i 3 § 1 mom. URL kallas för informa-
tionsskyldighet av upphovsmannen. 
1114 Se Haarmann 2005: 140–141. 



ACTA WASAENSIA 245 

janderätt). Likaledes gäller för tvångslicenssituationer, där användningen sker utan 

upphovsmannens tillåtelse. Med detta kan också jämföras avtalslicenssystemet, inom 

vilka ramar den enskilda upphovsmannens påverkningsmöjligheter i allmänhet är 

ringa och den ekonomiska nyttan symbolisk. 

 

Systematiken i informationsskyldigheten kan på ett naturligt sätt förklaras med hjälp 

av lojalitetsprincipen. Användaren av verket, vars rättigheter grundar sig på inskränk-

ningsbestämmelserna, rättigheter som avtals- och tvångslicenser medför eller upp-

hovsrättsliga överlåtelseavtal, är skyldig att i skälig mån iaktta även upphovsmannens 

berättigade förmåner, särskilt namnangivelserätten.1115  Uppfyllandet av namnangivel-

serätten är i allmänhet inte särskilt arbetsdrygt eller dyrt för användaren av verket, om 

det hör till användarens normala rutiner. De förmåner som namnangivelserätten ska-

par kan vara ekonomiskt betydelsefulla för upphovsmannen, såväl i analog som digi-

tal miljö. Det att upphovsmannens namn är berömt bland allmänheten har en stor be-

tydelse för hans renommé och därmed även för efterfrågan på hans verk.1116 Paterni-

tetsrätten har sålunda även ekonomisk betydelse, fastän de särskiljs från de ekonomis-

ka rättigheterna och fastän skyddet riktar sig främst mot upphovsmannens personlig-

het.1117 Paternitetsrätten ger dessutom upphovsmannen en omedelbar ekonomisk nytta 

d.v.s. en ersättningsfordran, ifall upphovsmannens namn inte nämns, i strid med stad-

gandet om god sed i 3 § 1 mom. URL. Detta ställningstagande har befästs i högsta 

domstolens prejudikat HD 2005: 43, där upphovsmännen tilldömdes skadeersättning i 

enlighet med 57 § 2 mom. URL. I fallet var fråga om, att ett företag hade utan upp-

hovsrättsinnehavarnas tillstånd kopierat ordlistan på en CD, som marknadsfördes på 

Internet. Skaparna av ordlistan nämndes inte som upphovsmän i samband med mark-

nadsföringen av CD:na, vilket ansågs som en kränkning av namnangivelserätten.1118  

Högsta domstolens avgörande motsvarar den rådande uppfattningen i rättslitteraturen, 

där man ansett att upphovsmannens namn bör nämnas också då verket används olov-

ligt.1119 

 

                                                 
1115 Se Pohjonen 1994: 149–159 och 173. 
1116 Se Haarmann 2005: 138–139, Nordell 1993: 381 och Pohjonen 1994: 173. 
1117 Se Kontkanen 2006: 74. 
1118 Fallet HD 2005: 43 har behandlats mer ingående i kapitel 3.4. Paternitetsrätten. Se dess– 
utom Mansala 2005: 336–338 och Sorvari 2005: 90–91. 
1119 Se t.ex. Haarmann 2005: 140. 
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Käll- och namngivelsebestämmelsen i 11 § 2 mom. URL skall tillämpas i sådana situ-

ationer när objekt som skyddas med stöd av bestämmelserna om närstående rättigheter 

i kapitel 5 URL används. Infosoc-direktivet förutsätter inte angivande av innehavare 

av närstående rättigheter, däremot WPPT-avtalen, som tillträtts av EU.1120 Källan och 

namnet skall även anges då ett framförande av en utövande konstnär spelas eller görs 

tillgängligt för allmänheten direkt eller via radio- och TV-sändningar, enligt 45 § 

URL. Det samma gäller då ett inspelat framförande utnyttjas i enlighet med en licens i 

radio- eller TV-sändningar eller i andra offentliga framträdanden med ett kommersi-

ellt syfte.1121 Idén bakom kravet på att ange källan är att kravet på god sed inte upp-

fylls tillräckligt genom att ange namnet på upphovsmannen, det bör också förutsättas 

att källan, till exempel titeln på verket ifråga anges.1122 Det anses ligga i upphovsman-

nens ideella intressen att också titeln på hans verk anges, likaledes ifall hans verk in-

går i något mera omfattande samlingsverk eller översättningsverk, skall även titeln på 

samlings- eller översättningsverket anges.1123 Framförallt är angivelsen av källan och 

namnet i upphovsmannens intresse eftersom det ökar allmänhetens medvetande om 

upphovsmannens verk och kan således befrämja hans marknadsvärde.1124 

 

När ett tal eller en presentation som har framförts till allmänheten citeras, förutsätter 

kravet på god sed att också platsen eller sammanhanget för talet eller framförandet 

anges. Då ett musikverk citeras, borde praxis vara att förutom namnet på kompositö-

ren och den utövande konstnären också titeln på verket ifråga anges. För upphovs-

rättsskyddade verks del, som ingår i radio- eller TV-sändningar, filmer enligt 25 § 

URL gäller, att det beror på de specifika omständigheterna ifråga huruvida källan och 

namnet bör anges. Till exempel ifall ett musikverk slumpmässigt ingår i ett reportage 

om en annan händelse kräver inte principen om god sed att källan eller namnet på 

upphovsmannen till musikverket bör anges. Men då ett reportage görs om till exempel 

en konstutställning, är det i enlighet med god sed att ange källan och namnet på upp-

                                                 
1120 Se RP 28/2004: 34 och 87. Se dock RP 29/2004 : 14 och WPPT. 
1121 Direktivet förutsätter inte angivande av innehavare av närstående rättigheter, men namn– och käll-
angivelsebestämmelsen i 11 § 2 mom. tillämpas även på de närstående rättigheterna, se RP 28/2004: 
87, RP 29/2004: 14 och sv.prop. 2004/05: 110.   
1122 Se t.ex. SOU 1956:25: 205 och UfR 1936: 707 ”Seedorff”, där det fastslogs att den dåvarande 
danska upphovsrättslagen gav rätt till att citera några strofer av en dikt i reklamsammanhang. I den 
dåvarande lagen förekom inga explicita krav på god sed, till motsats från den nuvarande lagen däri krav 
på god sed ingår. Se om fallet Koktvedgaard 2005: 176 och Schönning 1998: 176. 
1123 Se Susiluoto 1997: 63–65. 
1124 Se Pohjonen 1993: 142 och Nordell 1997: 353. 



ACTA WASAENSIA 247 

hovsmännen för konstverken ifråga. Vad angår bildkonstverk som framförs offentligt 

och visas för allmänheten är huvudregeln att ange källan och namnet i enlighet med 

god sed och alltid då det inte är omöjligt av tekniska eller störande orsaker.1125  

 

I praktiken aktualiseras kravet på att ange källan och namnet vid citat i enlighet med 

rätten att citera. Enligt förarbeten till den svenska upphovsrättslagen är huvudregeln 

att källan skall anges när citat görs.1126 Dock, när det är frågan om citat av mindre be-

tydelse och omfattning är angivelsen av källan inte alltid en nödvändighet. Däremot är 

angivelsen av källan ett krav när det är frågan om mera omfattande och betydelsefulla 

citat, till exempel då för syftet med verket ifråga.1127  

I rättsfallet Helsingfors hovrätt ”Tenojoen maisemakuvaus”, där fallet gällde en land-

skapsbeskrivning över Tenojoki-strandområden som uppgjorts av ett svarandebolag och i vilken ingick 

omfattande citat på flera sidor ur A:s verk ”Teno-Saamen ja Lohen virta”, utan att källan för citaten 

angavs. Med bolagets medgivande hade landskapsbeskrivningen utdelats vid ett tillfälle i Utsjoki kom-

mun som behandlade Tenojoki-strandområdens generalplan. Tillfället var öppet för allmänheten. Hel-

singfors hovrätt ansåg att bolaget inte handlat i enlighet med kravet på god sed i citaträtten när man 

låtit bli att ange källan för citaten och när man delat ut verket åt allmänheten. 

 

Kravet på käll- och namnangivelse har ansetts vara betydelsefullt vid användning av 

ett verk med stöd av en inskränkningsbestämmelse på grund av att ett verk återges i 

delar eller i utdrag. Vid utnyttjanden av verk med stöd av inskränkningsreglerna har 

upphovsmannen ett intresse av att det lämnas uppgift om ur vilket verk den utnyttjade 

delen tagits eller att det ges upplysning om vilken källan är för lånet. Man kan tala om 

en form av informationsplikt för att användaren skall utmärka sig för att ha varit lojal 

med upphovsmannen. Man kan konstatera att upphovsmannen vinner på att allmänhe-

ten får ökad kännedom om hans verk.1128 Auktorrättskommittén1129 ansåg i tiden att 

det inte var möjligt att närmare fastställa i vilka fall källan skall anges och konstatera-

de att det torde vara tillräckligt att liksom vid namnangivelseskyldigheten, att det skall 

                                                 
1125 Se Pohjonen 1993: 140. 
1126 Se SOU 1956:25: 205. 
1127 Se Helsingfors hovrätt 27.5.1992 S 91/160. Se om fallet Karhu, Kukkonen, Liedes & Nilsson 2001: 
189–191. 
1128 Se Kivimäki 1966: 40, 109 och Haarmann 2005: 138–140. 
1129 Se SOU 1956: 25: 267. 



ACTA WASAENSIA 248 

göras vad god sed kräver. Om god sed kan anses kräva att källan anges, bör, liksom på 

frågan om sättet, avgöras med hänsyn till omständigheterna.1130  

 

Det som gäller för angivelse av källan och namnet i traditionell miljö, kan också väl 

tillämpas under digitala omständigheter, såsom vad angår det som ovan nämnts om till 

exempel webbsidor och länkar, dvs. det som gäller för angivelsen av upphovsmannens 

namn skall också tillämpas på angivelse av källan.1131 

 

Som exempel kan tas söktjänsten Google’s tjänst Google Scholar, som är en kostnads-

fri tjänst där användarna kan leta efter vetenskapliga arbeten, såsom artiklar, rappor-

ter, böcker, avhandlingar, abstrakt o.dyl. som förekommer tillgängliga på Internet. 

När användarna söker efter något visst material, kommer sedan resultaten av sökning-

en, såsom även vid Google’s övriga tjänster, i den ordningen enligt den relevans de 

har för det eftersökta, med det mest relevanta resultaten först i ordningen. Metoden 

som Google’s tjänst bygger på är att det funna materialet, webbsidorna, placeras s.a.s. 

allt högre i rangordningen ju fler andra webbsidor som länkar till dem. En länk till en 

viss webbsida ses som en ”röst” på den webbsida som länkas till. Ju mer ”röster” en 

webbsida har, desto högre placeras den i rangordningen när resultaten av sökningen 

presenteras för användarna.1132   

 

Det problematiska ur ett ideellträttsligt perspektiv kan vara att söktjänsten ifråga även 

automatiskt analyserar och presenterar utdrag ur verk som separata resultat, även i så-

dana fall där dokumenten ifråga som hänvisas till inte finns tillgängliga på Internet. 

Detta kan bland annat innebära att i sökresultaten kan också ingå citat ur äldre veten-

skapliga arbeten av alla de slag, utan att man överhuvudtaget har tillstånd till det, utan 

att källan till varifrån citaten är tagna framkommer klart och entydigt och utan att man 

kan garantera att citaten är äkta och rättmätigt gjorda.1133   

 

                                                 
1130 Se sv. prop. 2004/05: 110. Se även UR 1994: 21 ”Postkort”, där upphovsrättsrådet ansåg i sitt utlå-
tande att upphovsmannens namn bör anges då konstverk återges på postkort  med stöd av inskränk-
ningsreglerna. Se om fallet Haarmann 1999: 104, 108 och Harenko, Niiranen & Tarkela 2006: 55.  
1131 Se RP 28/2004: 85–86. 
1132 Se t.ex. Seipel 2004: 145–146. 
1133 Den kritik som ifrågavarande söktjänst fått emotta handlar just i grund och botten om att den inte är 
i enlighet med vad som kan ses god sed inom området, se t.ex. Wyatt 2005.  
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4. IDEELLA RÄTTIGHETER, DIGITAL RÄTTIGHETSFÖRVALTNING 

OCH MOBILA DIGITALA SYSTEM  

 

4.1. Sammanhang 

 

” If our property can be infinitely reproduced and instantaneously distributed all over 

the planet without cost, without its leaving our possession, how can we protect 

it?” 1134 

 

Dessa ord är uttryckta av John Barlow år 1994, en välkänd förespråkare för fri tillgång 

till all information. Onekligen har, såsom redan framkommit i denna forskning, skiftet 

från det analoga formatet till det digitala väckt nya och intressanta upphovsrättsliga 

frågor. Utvecklingen sedan uttalandet av John Barlow år 1994 har varit enorm. I bör-

jan av 1990-talet, då utvecklingen av den digitala miljön började på allvar, var idéer 

om en total omstrukturering av upphovsrättslagen högt uppe på agendan. Uppkomsten 

av nya medier för utbyte av information och skyddade verk, väcker alltid tankar om 

och tryck på rådande lag och krav på förändringar av den. I allmänhet ses det nya me-

diet innebära sådana grundläggande och fundamentala förändringar som aldrig upp-

levts tidigare i historien. Uppfattningen om att den digitala miljön är något som inte 

kan jämföras med vad som tidigare existerat har varit välutbredd. De möjligheter som 

den digitala teknologin medför för till exempel lagring, manipulering, insamling och 

överföring av information om skyddade verk on-line är otvetydigt något nytt och inte 

tidigare upplevt.1135  

Emedan dock de flesta upphovsrättsskyddade verk i digital form består av strängar av 

bits, har vissa förespråkare för en förändring av upphovsrätten sett detta som en utpla-

ning av den traditionella klassificeringen av upphovsrättslagen och som en elimine-

ring av vissa mediespecifika regler om hur upphovsrättsliga regler skall tillämpas på 

särskilda verkskategorier. Dock kan man även uppfatta den nya situationen som till-

                                                 
1134 Barlow 1994 
1135 Historikern och essäisten Peter Englund 2005: 201–202, uttrycker det enligt följande: ”Man kan 
tvivla på att detta årtionde någonsin kommer att få ett eget ansikte; risken är att det bara kommer att 
definieras i termer av allt som det lånade, imiterade, stal, härmade, kopierade, samplade och återbruka-
de. Återigen är drivkraften till stor del kommersiell: ny teknik och nya media har gjort det här återbru-
ket inte bara lönsamt utan också nödvändigt. Sedan får vi istället förtränga det faktum att Nietzsche 
definierade helvetet som en plats av ständiga upprepningar.” 
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lämpningar av de traditionella upphovsrättsreglerna i ett nytt, digitalt samman-

hang.1136 

 

Det är inte enbart de nya teknologiska lösningarna i sig som fött behov på förändring-

ar av upphovsrättslagen, utan även det att ifrågasättandet av den rättsliga balansen 

mellan upphovsmännens rättigheter och användarnas och konsumenternas intressen 

har gradvis ökat och tilltagit. Det är inte att förglömma att nya teknologiska lösningar 

inte bara inneburit nya sätt att till exempel lagra, manipulera, förvanska och överföra 

skyddade verk, utan också medfört nya möjligheter att kontrollera distributionen av 

och tillgången till innehållet i de skyddade verken. Enligt Cravotta tror de flesta felak-

tigt att skyddet för verk i digital miljö utgör ett skydd av dess innehåll, när det enligt 

honom däremot handlar om att skydda den form som verket tillgängliggörs för all-

mänheten för första gången, då den största delen av de förtjänster som innehållet ifrå-

ga leder till skapas under de första veckorna sedan verket tillgängliggjorts. 1137    

 

Under dessa omständigheter är skyddet för upphovsmannens ideella rättigheter av 

hög aktualitet.1138 Exempelvis upphovsmannens rätt att angivas på exemplar av verket 

i nya teknologiska sammanhang enligt 3 § 1 mom. URL. Användaren bör här också 

vara medveten om att oberoende av om verket är ett s.k. fritt verk bör man i använd-

ningen av det namnge upphovsmannen. Att avstå från de ekonomiska rättigheterna 

betyder inte att man avstår från de ideella rättigheterna, såsom namnangivelserät-

ten.1139 Å andra sidan bestämmer upphovsmannen om på vilket sätt hans namn anges. 

Hans vilja skall respekteras även då han t.ex. inte av anonymitetsskäl önskar att hans 

namn är synligt.1140 Ifall upphovsmannen inte har eftergett sin namnangivelserätt 

inom begränsad användning i enlighet med 3 § 3 mom. URL, skall hans namn anges 

på det sätt som god sed kräver då ett verk framställs eller verket helt eller delvis görs 

tillgängligt för allmänheten.1141 Även upphovsmannens ideella intressen kan riskeras i 

nya skilda samband, exempelvis om verket ändras vid exemplarframställning eller 

                                                 
1136 Se t.ex. Samuelson 1994: 2–3 jämför till exempel med situationen inom varumärkesrätten där före-
komsten av domännamn, s.k. metatags och länkar har gett upphov till nya typer av rättsfrågor, som 
dock bl.a. Wessman 2002: 155 och Seipel 2004: 19 snarare menar är frågan om aktualisering av gamla 
frågor i en ny teknisk miljö.  
1137 Se Cravotta 2003: 2.  
1138 Se även Pulli 2006: 19. 
1139 Se Sorvari 2005: 218. 
1140 Se Haarmann 2005: 140. 
1141 Se Koivumaa 2003: 31. 
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tillgängliggörs för allmänheten, om direkta ändringar utförs i verksexemplaret och om 

verket återges i ett för verket främmande sammanhang, dvs. i en miljö som upphovs-

mannen inte accepterar i enlighet med 3 § 2 mom. URL.1142 

 

 

4.2. Elektronisk information om rättighetsförvaltni ng 

 

Med information om förvaltning av rättigheter avses i artikel 12(2) WCT-fördraget 

information som definierar verket, verkets upphovsman, innehavaren av någon rättig-

het till verket eller information om tid och villkor för utnyttjandet av verket samt varje 

slag av nummer eller koder som representerar sådan information, allt i fall då någon 

av dessa uppgifter är fogad till ett exemplar av verket eller framgår i samband med 

överföringen av ett verk till allmänheten.1143 I WPPT-fördraget 19 (2) artikel ingår 

även en definition på rättighetsförvaltning, som motsvarar i tillämpliga delar artikel 

12 (2) WCT-fördraget.1144 I Infosoc-direktivet definieras även i 7 (2) artikeln rättig-

hetsförvaltning.  Med stadganden i direktivets 7 artikel har man genomfört föreskrif-

terna i WCT-fördragets 12 och WPPT-fördragets 19 artiklar.1145 De upphovsrättsliga 

stadganden som direktivet förutsätter har tillsatts i finska upphovsrättslagens 50 d §, 

till vars 2 moment tagits en definition på rättighetsförvaltning. Detta stadgande mot-

svarar definitionen i direktivets 7 (2) artikel.1146 För de i upphovsrättslagens 5 kapitel 

avsedda närstående rättigheterna gäller att bestämmelsen förverkligats med ett hän-

visningsstadgande i 50 e §, enligt vilken bestämmelsen om elektronisk information 

om rättighetsförvaltning tillämpas också på de närstående rättigheterna.1147     

 

 

 

 

 

                                                 
1142 Se Pohjonen 1995: 187. 
1143 Se RP 177/2002: 11. 
1144 Se RP 29/2004: 18. 
1145 Se RP 28/2004: 45, Still 2001: 3 och Harenko, Niiranen & Tarkela 2006: 439–440. Se även Kokt-
vedgaard 2005: 190 och Udsen 2005: 16–17.  
1146 Se RP 28/2004: 135. De straffrättsliga sanktionerna i 50 d § URL ingår i 56 f § URL (förseelse gäl-
lande intrång i elektronisk information om rättighetsförvaltning) och strafflagens 49 kapitel 5 § (brott 
gällande intrång i elektronisk information om rättighetsförvaltning). Se RP 28/2004: 135 och 139.  
1147 Se RP 28/2004: 136. Se även Olsson 2006a: 406–408. 
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4.2.1. Bakgrund 

 

DRM (Digital Rights Management) baserar sig på tekniska skyddsåtgärder. Från ett 

snävt perspektiv kan DRM uppfattas som enbart den tekniska processen för att skydda 

innehåll i digital form, men från ett brett perspektiv utgör DRM hela den tekniska 

processen för befrämjandet av utbytet av rättigheter och skyddat innehåll i digitala 

nätverk, såsom Internet.1148 Från ett funktionellt perspektiv indelas DRM vanligen i 

två områden: a) identifieringen och klareringen av immaterialrättigheter som tillhör 

verk och de parter som är involverade i skapandet av verk, dvs. digital rättighetsför-

valtning; b) den tekniska tillämpningen av begränsningar av verksutnyttjanden, dvs. 

digital förvaltning av rättigheter.1149 

 

Det kan även betonas att det är viktigt att särskilja mellan 1) kontroll av tillgång, 2) 

skydd mot kopiering, och 3) förvaltning av immaterialrättigheter. De system som för-

valtar immaterialrättigheterna fullt ut är de mest omfattande.1150 

 

På 1990-talet då aktiviteter som peer to peer-fildelning och ripping1151 började utgöra 

hot mot upphovsrättsinnehavarna, började rättsinnehavarna tillsammans med distribu-

törerna, särskilt i USA, att fundera på vilka sorts tekniska lösningar, tillvägagångssätt 

och rättsliga mekanismer som kunde utvecklas och utnyttjas för att skydda det lagligt 

skyddade digitala materialet mot illegalt mångfaldigande, illegal överföring och ille-

gal spridning. För att de tekniska lösningarna och tillvägagångssätten skulle vara ef-

                                                 
1148 Se WIPO SCCR 10/2 Rev 2003: 4–5. Uppkomsten av DRM–system har av Kuhlmann & Gehring 
2003: 204 beskrivits enligt följande: ”DRM technology has emerged to protect and manage the com-
merce, intellectual property ownership, and confidentiality rights of digital content creators and own-
ers as content travels through the value chain from creator to distributor to consumer, and from con-
sumer to other consumer. In an enterprise environment, DRM is related to policy management, which 
controls access and management of information based on policies”. Se också Soininen et al 2003: 51, 
Jakobsen 2004: 276–279, Stokes 2005: 150–151 och Hiselius 2005: 71–74. 
1149 Se WIPO SCCR 10/2 Rev 2003: 4. Se Bygrave 2003: 420. 
1150 Se t.ex. WIPO SCCR 10/2 Rev 2003: 4–5. En intressant notering i detta sammanhang kan vara att 
Rump år 2003 delar in DRM i förvaltning av digitala rättigheter och digital förvaltning av rättigheter, 
men år 2004 övergett denna definition och delar följaktligen DRM i digital policy förvaltning och digi-
tal policy tillämpning, se Rump 2003b: 12–16 och Rump 2004: 11–16.  Den senare indelningen skulle 
tyda på att DRM i högre grad blivit en del av den rådande strategi som förs. Se Bygrave 2003: 420. 
1151 Ripping är en term som används för att beskriva den process som utdragningen av digitalt innehåll 
från en CD eller en DVD–skiva till ens eget media, t.ex. en hårdskiva utgör. Fenomenet ripping är nära 
förknippat med utvecklingen av MP3, och ökade enormt med webbaserade tillämpningar såsom Naps-
ter och Kazaa. Se Wikipedia 2006: 1–3. 
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fektiva, ansågs det att rättsliga mekanismer behövdes för att i sin tur skydda de tek-

niska lösningarna och tillvägagångssätten mot felanvändningar och kringgåenden.1152 

    

I en rapport från 1995, Intellectual Property and the National Information Infrastruc-

ture, som utarbetades av en arbetsgrupp om immaterialrättigheter vid U.S. Patent and 

Trademark Office, rekommenderas att i den amerikanska Copyright Act från år 1976 

inkludera ett tillägg till lagen, som skulle deklarera importen, framställningen och dis-

tributionen av sådana anordningar, produkter eller komponenter, eller utförandet av en 

tjänst av en sådan, vars primära syfte är att, utan tillstånd av upphovsrättsinnehavaren 

eller lagen, kringgå alla sådana processer, behandlingar, mekanismer eller system som 

förhindrar kränkningen av någon av upphovsrättsinnehavarens ensamrätter.1153 

 

Sett från de ideella rättigheternas perspektiv bör det påpekas, att ifrågavarande ar-

betsgrupp också rekommenderade att den digitala förvaltningen av upphovsrättigheter 

skulle omfatta ”namnet på och annan identifieringsinformation angående upphovs-

mannen och rättsinnehavaren, såväl som villkoren och förutsättningarna för utnyttjan-

den...”1154 Dessa rekommendationer om tillägg till den amerikanska Copyright Act 

intogs dock inte i lagen, men kom hursomhelst att utgöra en del av den amerikanska 

förhandlingsagendan på WIPO’s konferens för vissa upphovsrättigheter och närrelate-

rade rättigheter i Geneve år 1996. Ifrågavarande konferens kulminerade i underteck-

nandet av WCT- och WPPT-fördragen.1155 

 

 

                                                 
1152 Se bl.a. WIPO SCCR 10/2 Rev 2003: 9–10. Se också Odlyzko 2001: 15–16, var det mera generella 
problemet lyfts fram att författare och musiker, i USA, erhåller i royalties en tiondedel av det pris som 
konsumenter betalar för deras verk. Införandet av DRM–system kan dock i bästa fall innebära att en 
författare som säljer böcker via en länk till sin hemsida förtjänar mångdubbelt mer än en författare vars 
böcker säljs traditionellt, då ersättningarna för utnyttjandet av hans böcker erläggs direkt till honom. 
Odlyzko ser de tekniska åtgärderna och rättsförvaltningssystemen som sätt att få bukt med de ineffekti-
viteter i det traditionella systemet. 
1153 Se Information Infrastructure Task Force, U.S. Patent and Trademark Office 1995, Appendix 1: 6–
7. Noterbart är att detta tillägg till lagen inte skulle ha förbjudit själva kringåendeakten utan endast till-
handahållandet av en produkt eller tjänst som kan möjliggöra den. Därtill skulle inte förbudet ha till-
lämpats på tillgången till kontrollåtgärder, utan bara på de tekniska åtgärder som kunde hindra oberätti-
gat utnyttjande av upphovsrättigheterna. 
1154Se ibid: ”the name and other identifying information of the author and of the copyright owner, as 
well as terms and conditions for uses…” 
1155 Fördragen undertecknades 20 december 1996. Fördragen har ännu inte trätt i kraft för EU–länderna 
då man fortfarande avvaktar att alla medlemsländer skall genomföra Infosoc–direktivet. Lagarna om 
sättande i kraft av bestämmelserna i WIPO–fördraget om WCT och WPPT har i Finland stadfästs 
14.10.2005. 
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4.2.2. WCT-och WPPT-fördragen 

 

Ett av huvudsyftena med WCT- och WPPT-fördragen var, att de skulle utgöra de in-

ternationella normerna för skyddet av sådana tekniska åtgärder som skulle skydda di-

gitalt upphovsrättsskyddat material mot oberättigad tillgång och oberättigat utnyttjan-

de.1156 Artikel 10 WCT och motsvarande artikel 16 WPPT tillåter de fördragsslutande 

parterna att föreskriva begränsningar och undantag på upphovsrättigheterna i vissa 

särskilda fall, som inte gör intrång i det normala utnyttjandet av verket eller på ett 

oskäligt sätt inkräktar på upphovsmannens rätt.1157  

 

Uttrycket det normala utnyttjandet av verket, som används i ifrågavarande artiklar, 

har ifrågasatts framförallt på grund av de otaliga former av utnyttjanden som kan fö-

rekomma i den digitala miljön.1158 Vad som anses som normalt är med stor sannolik-

het föränderligt i enlighet med teknisk och ekonomisk utveckling och produktions-, 

distributions-, konsumtions- och kulturspecifika förhållanden.1159 Det förekommer 

bland annat åsikter om att det, att ett normalt utnyttjande av verket i den digitala mil-

jön tillåts, definitivt inte innebär det samma som att tillåta alla former av utnyttjanden. 

Därför bör en distinktion göras mellan sådana former av utnyttjanden, som rättsinne-

havaren gör eller kommer att göra i en nära framtid och sådana utnyttjanden som är 

teoretiskt möjliga för rättsinnehavare att göra inom den behörighet som hans ensam-

rätt ger.1160  För iakttagandet av de ideella rättigheterna gäller, att namnangivelsen på 

verken inte bör försummas, utan då exemplar av verket framställs eller verket göres 

tillgängligt för allmänheten, skall upphovsmannen anges i överensstämmelse med vad 

god sed kräver i enlighet med 3 § 1 mom. upphovsrättslagen.1161 Enligt allmänna ci-

vilrättsliga rättsprinciper gäller att förfaranden inte strider mot god sed.1162 Fastän god 

sed explicit inte uttrycks i 3 § 2 mom. upphovsrättslagen, bör inte kränkande ändring-

ar göras, inte heller sätta verken i ett sådant sammanhang eller utföra ändringar på ett 

                                                 
1156 Som redan konstaterats i kapitel 2.3.2. tillåter dock artikel 10 WCT de fördragsslutande parterna att 
fullfölja och tillämpa i den digitala miljön sådana begränsningar och undantag i sina nationella lagar 
som är i enlighet med BK, se WIPO SCCR 10/2 Rev 2003: 39–41.  
1157 Se RP 178/2002: 9–10. 
1158 Se t.ex. Hugenholtz 1996: 5, Dreier 2001: 4 och Guibault 2003: 19–20. 
1159 Se bl.a. Eklöf 2004: 96–97. 
1160 Se bl.a. Dreier 2001: 4 och WTO Panel Decision WT/DS 160/R, 15 June 2000, Sections 6.183 och 
6.184. 
1161 Se KB 1953: 5:  48 och  SOU 1956: 5: 116. Se även Haarmann 2006: 67 och Rosén 2006a: 172. 
1162 Se Apala–Arlander 1972. 186, Hakulinen 1965: 135–136, Kivimäki & Ylöstalo 1981: 392, Pöyhö-
nen  1999: 197–198, Saarnilehto 1992: 5, 1993: 2: 2005: 135 och Ämmälä 1993 :5, 2001: 123. 
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sådant sätt, att upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller egenart 

kränks genom att förfarandet strider mot god sed.1163 Enligt lojalitetsprincipen bör 

part i skälig mån beakta motpartens fördelar eller intressen.1164 Den egna verksamhe-

ten bör i mån av möjlighet ordnas så att man inte i utnyttjandet av ett upphovsrättsligt 

skyddat verk förorsakar skada åt upphovsmannen.1165 Man kan även anse att upp-

hovsmannen inte driver sina egna intressen till men för användaren.1166 Fråga är om 

ett normalt utnyttjande. 

 

Sett från synvinkeln i denna forskning, är det artikel 12 WCT och artikel 19 WPPT, 

som är av största intresse av bestämmelserna i WCT - och WPPT- fördragen. 

 

Artikel 12 WCT går under titeln ”Skyldigheter angående information för förvaltning 

av rättigheter”.1167 Artikeln ifråga förutsätter att de fördragsslutande parterna vidtar 

erforderliga och verksamma rättsliga åtgärder mot två typer av handlingar, det vill 

säga, personer som avsiktligen utför handlingar som de inser eller borde ha insett att 

medför, möjliggör, underlättar eller döljer ett intrång i en upphovsrättighet är inte be-

rättigade att 1) olovligen ändra eller avlägsna elektronisk information för rättighets-

förvaltning, eller 2) olovligen importera i syfte att sprida, sända i radio eller överföra 

till allmänheten verk eller exemplar av verk med vetskap om att elektronisk informa-

tion för rättighetsförvaltning olovligen har ändrats eller avlägsnats.1168 

 

                                                 
1163 Se SOU 1956: 25:  116 
1164 Se t.ex. Muukkonen 1993: 1044, 1046 och Mähönen 2001: 102, 114. 
1165 Se Rudanko 1989: 37. 
1166 Se Pohjonen 1994: 149–150. 
1167 Artikel 12 WCT Skyldigheter angående information för förvaltning av rättigheter 
1. De fördragsslutande parterna skall vidta alla erforderliga åtgärder för att bereda ett tillräckligt 
rättsligt skydd och möjlighet att påkalla rättsliga åtgärder mot personer som avsiktligen utfört någon 
av följande handlingar och som insåg eller såvitt avser civilrättsliga åtgärder borde ha insett att det 
medför, möjliggör, underlättar eller döljer ett intrång i en rättighet som följer av detta fördrag eller 
Bernkonventionen: 
i) att olovligen avlägsna eller ändra elektronisk information för förvaltning av rättigheter. 
ii) att olovligen sprida, importera i spridningssyfte, sända i radio eller överföra till allmänheten verk 
eller exemplar av verk med vetskap om att elektronisk information för förvaltning av rättigheter olovli-
gen har avlägsnats eller ändrats. 
2. Med information för förvaltning av rättigheter avses i denna artikel information som identifierar 
verket, verkets upphovsman, innehavare av rättighet till verket, eller information om villkoren för an-
vändning av verket, och siffror eller koder som betecknar sådan information, när sådan information 
bifogas ett exemplar av verket eller förekommer i  samband  med överföring av verket till allmänheten. 
Se även RP 29/2004.  
1168 Se RP 29/2004: 10. 
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Utgående från de ideella rättigheterna är det essentiella med artikel 12 att det kan 

uppfattas som att den etablerar motsvarande behörigheter som paternitetsrätten, då 

den förbjuder oberättigad avlägsning av identifieringsuppgifter om verkets upphovs-

man eller ändring av elektronisk information om rättighetsförvaltning.1169 Enligt 3 § 1 

mom. upphovsrättslagen skall upphovsmannen anges på det sätt som god sed före-

skriver. En ändring eller avlägsning av elektronisk information om rättighetsförvalt-

ning, vari ingår uppgifter om bl.a. upphovsmannen, kan anses strida mot vad god sed 

föreskriver och i strid med stadgandet i 50 d § URL om förbud mot avlägsnande och 

ändring vad gäller elektronisk information om rättighetsförvaltning,1170 om man inte 

har upphovsmannens tillstånd eller om det inte är tillåtet enligt lagen.1171  

 

Bakgrunden till föreskrifterna om information om rättighetsförvaltning i artikel 12 

WCT är problemet med att identifiera, vem som har rättigheterna till ett visst verk i 

den digitala miljön. För att lösa detta problem har det utvecklats olika tekniska åtgär-

der för att märka de upphovsrättsskyddade verken med information om upphovsmän-

nen och rättsinnehavarna samt med, till exempel, villkor för utnyttjandet av verken. 

En gemensam term för dylika åtgärder är digitala vattenstämplar (digital watermar-

king).1172 De så kallade vattenstämplarna kan på diverse sätt användas för skydd av 

digitalt material. Genom att koppla vattenstämpelteknologi till ett system för att hind-

ra kopiering, kan av vattenstämpeln framgå även det sätt på vilket rättsinnehavaren 

önskar bestämma över sitt material. Den tekniska lösningen som installerats för att 

identifiera skyddat material kan även vara utvecklad att fungera så att den elektronis-

ka informationen om rättighetsförvaltning framgår först vid överföring av verket till 

allmänheten. Det är då fråga om sådan information om rättsinnehavaren och det sätt 

på vilket verket får användas som installerats på ljudspåret i filmen.1173 Framförande 

anordningar som lokaliserar och tolkar vattenstämplar kan därmed t.ex. a) begränsa 

användarens utnyttjande av verket eller b) kräva en licens för att användaren skall 

                                                 
1169 Se Hugenholtz 2000b: 501–505. 
1170 Avlägsnande eller ändring av elektronisk information om upphovsmannen och verket kan både 
kränka ideella rättigheter enligt 3 § URL och skyddet för elektronisk information om rättighetsförvalt-
ning enligt 50 d § URL. Se Harenko, Niiranen & Tarkela 2006: 459. Se dessutom sv. prop. 
2004/05:110: 288.  
1171 Se KB 2002: 5: 68 och RP 28/2004: 43–44 och 135. 
1172 Se KB 2002: 5: 47. Se Bygrave 2003: 420–421, Koktvedgaard 2005: 192 och Harenko, Niiranen & 
Tarkela 2006: 458. 
1173 Se RP 28/2004: 135 och Harenko, Niiranen & Tarkela 2006: 458. 
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t.ex. kunna spela det innehåll han önskar.1174 De säkerhetskrav som är karakteristiska 

för system med digitala vattenstämplar (ECMS) är: 

1) icke-påträngande: vattenstämplar bör inte sänka kvaliteten i materialet ifråga på ett 

sätt som stör användaren när han lyssnar eller ser på det skyddade materialet ifråga; 

och 

2) styrka: vattenstämplarna bör vara inbyggda i materialet ifråga på ett sådant sätt att 

ingen signal av någon styrka kan avlägsna dem.1175  

 

Så kallade fingeravtryckssystem (fingerprinting) baserar sig på samma typ av teknolo-

gi och koncept som vattenstämplarna, men i motsats till vattenstämplarna, som ger a 

priori-skydd, ger fingeravtryckssystemen a posteriori-skydd. Till exempel en distri-

butör kan märka ett objekt som en konsument införskaffat med ett individualiserat 

avtryck, som identifierar just den specifika konsumenten. Utnyttjandet av objektet be-

gränsas därefter till den konsumenten.1176 

 

Med vitt distribuerade detektorer för vattenstämplar kan det även bli möjligt att 1) au-

tomatiskt söka efter upphovsrättsskyddade verk som oberättigat gjorts tillgängliga i ett 

datornätverk och 2) kontrollera ifall särskilda vattenstämplar har avlägsnats eller änd-

rats. Den ”digitala stämplingen” av upphovsrättsskyddade verk kan på så sätt även 

erbjuda ett viktigt sätt att skydda rättsinnehavarnas ideella intressen. Ifall en vatten-

stämpel förliknas vid en beteckning eller signatur, gäller att ett borttagande av en dy-

lik strider mot 3 § 1 mom. och 50 d § URL.1177 Till upphovsmannens ideella rättighe-

ter hör, att namnet, beteckningen eller signaturen inte får utan hans vilja avlägsnas så 

att det kränker hans paternitetsrätt.  

 

                                                 
1174 Se vidare Biddle et al. 2003: 361–362. 
1175 Se Bleumer 2004: 1. Det kan noteras att, enligt Bleumer, härstammar termen vattenstämpel från 
1200 – talet då papperstillverkare använde traditionella vattenstämplar för att differentiera deras pro-
dukter från varandra. Följaktligen kan det hävdas att de traditionella vattenstämplarna fungerade som 
verifieringsdata för tryckt media, medan digitala vattenstämplar fungerar som upphovsrättsdata för det 
skyddade materialet i sig. Olika klasser av digitala vattenstämplar är idag: dolda vattenstämplar, icke – 
dolda vattenstämplar och asymmetriska vattenstämplar.  
1176 Se Biddle et al. 2003: 361–362 och Rosenblatt 2004: 2–3. Till exempel den lagliga P2P – tjänsten 
Snocap baserar sig på fingeravtryckssystem.  
1177 Enligt 50 d § är det förbjudet att avlägsna eller ändra sådan elektronisk information om rättighets-
förvaltning som ingår i ett exemplar av ett skyddat verk eller som framgår vid överföring av verket till 
allmänheten och genom vilken verket, upphovsmannen eller någon annan rättsinnehavare identifieras 
eller vilken ger uppgifter om villkoren för användning av verket. Se RP 28/2004: 129. 
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Ett primärt syfte med tekniska åtgärder och stämpling av information om rättighets-

förvaltning är således, att detta skulle möjliggöra ett viktigt och ytterligare skydd för 

rättsinnehavarnas intressen. Ett av de största problemen med de tekniska åtgärder som 

hittills utvecklats har varit, att då implementeringen av dem har utförts, har säkerhets-

systemet visat sig vara misslyckat. De tekniska åtgärderna har vanligtvis formats för 

att fungera under begränsade omständigheter. När de utvecklats för att vara delar av 

en huvudstandard har de genast blivit utsatta för intrång som säkerhetssystemen inte 

klarat av att värna.1178  

 

Strävan efter ökad säkerhet och skydd av digitalt material kan uppnås genom inter-

operabilitet (samverkan: systemens förmåga att informera sinsemellan på ett sådant 

sätt eller i sådan omfattning att de kan rutinmässigt använda varandras resultat i sin 

egen verksamhet) och mellan konventioner och standarder och i slutändan av univer-

sella skyddssystem. Såsom t.ex i ingressen till Infosoc-direktivet, pt. 54, där det ses 

som önskvärt med interoperabilitet mellan olika DRM-system och utveckling mot 

globala DRM-system, eller till exempel nyheten att inkompatibla och divergerande 

DRM-system, är orsaken till att de största mediekonglomeraten, typ Disney, Fox och 

Warner, inte vågar investera tillräckligt i området ifråga.1179 

 

I system med digital stämpling kan vetskapen om rättsinnehavarnas namn utgöra en 

förutsättning för tillträde till det önskade verket, bland annat genom att namnet är en 

del av koden eller på annat sätt bör anges för att man skall kunna söka efter det öns-

kade verket i en databas eller för att få en licens för utnyttjande av verket. Rättsinne-

havarnas intressen, både ekonomiska och ideella, kan då beaktas. Idén har helt enkelt 

varit att användaren som vill ha tillträde till ett digitalt verk enkelt med vetskapen om 

rättighetsinformation om verket, kan finna det i en stor databas och sedan köpa en li-

cens som täcker hans utnyttjande. Systemet med rättighetsförvaltning kan sedan sköta 

om distributionen av verket genom tillämpning av tekniska åtgärder och digital stämp-

                                                 
1178 Se Kocher et al. 2003: 1–2. Se även EU Commission Staff Working Paper SEC 2002: 197: 12, var 
det påpekas att DRM–system inte nödvändigtvis behöver vara till 100% säkra för att accepteras på 
marknaden, men de bör vara så pass säkra att de godkänns av rättsinnehavarna. 
Några av de fräna kritikerna av DRM–system ser dock DRM som Digital Restrictions Management, 
och som en ”sista försvarslinje” för förlegade upphovsrättigheter. I stället föreslås en Light Weight Di-
gital Rights Management som ett alternativ, se mer i bl.a. Girod, Hartung & Su 1998: 3, Krempl 2004: 
1–2, Voloshynovskiy et al. 2003: 3–8.   
1179  Se Tekrati 2005. 
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ling, betalning av utnyttjandet och ersättning till rättsinnehavarna. De allra största fö-

respråkarna för DRM-system föreslår att kompensations- eller ersättningssystemen 

inom upphovsrätten kunde överges när DRM-systemen tas i bruk. Argumentet är att 

DRM-system möjliggör mera direkta, rättvisa, precisa och effektiva system för ersätt-

ning än de traditionella, emedan konsumenterna kan direkt till rättsinnehavarna t.ex. 

betala för varje exemplar de framställer och utnyttjar för privat bruk.1180  

 

Artiklarna 19 WPPT omfattar i stort samma innehåll som artikel 12 WCT, men med 

den skillnaden att WPPT gäller framföranden och fonogram.1181 Noteras kan även här 

att i WPPT, i kontrast till WCT, regleras skyddet av de ideella rättigheterna explicit i 

artikel 5; att oberoende av och även efter överlåtelse av sina ekonomiska rättigheter 

har den utövande konstnären, beträffande sina levande hörbara framföranden upp-

tagna på fonogram, 1) rätt att bli identifierad som den utövande konstnären i dessa 

framföranden utom i fall där identifieringen utelämnas på grund av det sätt på vilket 

framförandet används, och 2) rätt att invända mot förvanskning, stympning eller an-

nan förändring av hans framföranden som kan inverka menligt på hans anseende. 

 

Denna bestämmelse motsvarar artikel 6bis i BK och ger således skydd för upphovs-

mannens namnangivelserätt och respekträtt. En begränsning ingår här i artikel 5 

WPPT då namnangivelsen av den utövande konstnären kan bortlämnas, ifall det sätt 

på vilket framförandet används inte möjliggör angivandet av honom.1182 I Finland har 

den utövande konstnärens ideella rättigheter förverkligats lagstiftningstekniskt så, att 

man i 45 § 5 mom. URL om den utövande konstnärens rättigheter har tagit in ett hän-

visningsstadgande till 3 § samma lag, som innehåller ett allmänt stadgande om ideella 

rättigheter. Dessutom har man i nämnda 5 mom en hävisningsregel till 11 § URL, vars 

1 och 2 mom. gäller ideella rättigheter då verket används med stöd av inskränknings-

reglerna eller avtalslicens i 2 kapitlet.1183 Upphovsrättslagens 3 §, som är målet för 

hänvisningsregeln, har ansetts vara i enlighet med 6bis i Bernkonventionen och artikel 

                                                 
1180 Se t.ex. Paskin 1999: 3–23 och Westman 2003: 22 samt Bechtold 2003: 615–616, 2004: 11 och 
även inledning till Infosoc–direktivet 2001/29/EG, pt. 35 och 39.   
1181 Se RP 29/2004: 18. 
1182 Se WIPO:s Fördrag om framföranden och fonogram (WPPT) kapitel II, artikel 5 och RP 29/2004: 
5. 
1183 Upphovsrättslagens stadganden i 11 § tillämpas på den utövande konstnären och hans framförande, 
då man för ifrågavarande förfarande, enligt 45 § 1–4 mom URL, kräver den utövande konstnärens 
medgivande. Se RP 28/2004: 118–119. 
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5 i WPPT-fördraget.1184 Den utövande konstnärens ideella rättigheter består således av 

namnangivelserätten och respekträtten. Dessa rättigheter får sitt innehåll av det all-

männa stadgandet i 3 § URL.1185  

 

Namnangivelse skall anges på det sätt god sed kräver, då man framställer en upptag-

ning av den utövande konstnärens framförande eller det offentliggörs för allmänhe-

ten.1186 Här kan en sedvanebildning inom branschen vara av stor betydelse vid be-

dömningen. Namnangivelserätten är inte absolut, det är fråga om en handling som kan 

anses överensstämmande med god sed om man inte kan namnge på grund av tekniska 

eller störande skäl1187 eller att det är omöjligt eller svårt att uppfylla kraven.1188 Detta 

kan uppfattas enligt Haarmann1189 som att ett utelämnande är acceptabelt enbart om 

det är enligt god sed. Sedvana på det separata området är betydelsefullt, men såsom i 

rättsvetenskaplig litteratur framkommit är god sed inte detsamma som varje sedvana 

eller skick och bruk. Enligt Lund är en underlåtelse att ange upphovsmannens namn 

endast lovlig, om det är i överensstämmelse med en sedvana, som må betraktas som 

god, dvs. rimlig och hederlig, inte om denna sedvana inte är god.1190 Enbart befäst 

praxis på något område ger inte rätt att lämna bort namnet, utan grunden för bortläm-

nande bör vara en allmänt accepterad god sed.1191 Ett sådant förfaringssätt är inte ac-

ceptabelt där man inte i något skede nämner de utövande konstnärerna, inte ens upp-

fyller detta krav, som förutsätter att man enligt god sed namnger upphovsmännen och 

inte försummar skyldigheten. 

 

Den utövande konstnären kan motsätta sig intrång i framförandet om det gäller in-

trång som resulterar i förändringar i framförandet a) när det återges offentligt, b) in-

trång som förvanskar framförandet och c) intrång i sådana exemplar av verket som 

görs tillgängliga för allmänheten och som kränker hans litterära eller konstnärliga an-

seende och egenart, dvs. i ett för framförandet främmande sammanhang.1192 Det bör 

understrykas att det uttryckligen är fråga om den utövande konstnärens litterära eller 

                                                 
1184 Se RP 29/2004: 5. 
1185 Se Haarmann 2005: 271. 
1186 Se Haarmann 2005: 271. 
1187 Se SOU 1956: 25: 116. 
1188 Se Koivumaa 1995: 160, Haarmann 1999: 106. 
1189 Se Haarmann 2005: 143. Se även Sorvari 2005: 215. 
1190  Se Lund 1961: 95. 
1191 Se Koivumaa 2003: 31 och Sorvari 2005: 215. 
1192 Se HD 1975 II 37 ”Sijaisnäyttelijä”, som behandlats i kapitel 3.5.1.  
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konstnärliga anseende eller egenart och inte den uppfattning som allmänheten måhän-

da har om honom som en samhällsmedborgare.1193 

 

Auktorrättskommittén1194 fäste uppmärksamheten vid vissa centrala frågor vid be-

dömning om gjorda ändringar kan anses kränkande för den utövande konstnären när 

det återges offentligt. Förutom att saken skall ses från dennes synpunkt skall anläggas 

en objektiv måttstock. Obetydliga fel, såsom den utövande konstnärens hänvisning till 

att han varit indisponerad vid inspelningen kan inte hänföras hit.  

 

Man bör beakta om återgivningen gör anspråk på att presentera verket i ursprunglig 

form eller om det klart framgår, att fråga är om en bearbetning eller att verket annars 

inte återges i ursprungligt skick. Den utövande konstnären kan ha gett sitt samtycke 

till en bearbetning av inspelning av sitt framförande, men bearbetaren får inte bear-

betningsrätt till sin bearbetning utan separat överenskommelse om överlåtelse, eme-

dan det inte existerar någon hänvisningsregel till 4 § URL inom 45 § URL. Om man 

utnyttjar dubbing eller motsvarande teknik kan exempelvis klipp ur tidigare filmer 

utan utövande konstnärers medgivande kunde det innebära att ett nytt och självstän-

digt verk, enligt 4 § 2 mom. URL, åstadkoms, men här gäller likaledes saknad av hän-

visningsstadganden såsom ovan.1195 Klippen kan ha sammanställts på sådant sätt att 

de ursprungliga, allvarligt syftande rollgestaltningarna i en film kan komma att fram-

stå som parodier och karikatyrer, eller en tragisk scen få en skabrös innebörd. En mu-

sikinspelning kan vara så undermålig, att den skulle skada den utövande konstnärens 

anseende om musikskivorna saluförs.1196 

 

Skyddet för digital rättighetsförvaltning som WCT- och WPPT-fördragen föreskriver 

omfattas inte av TRIPS-avtalet. Skydd för de ideella rättigheterna är också uteslutet 

från TRIPS-avtalet. Enligt artikel 9(1) TRIPS-avtalet skall medlemmarna följa be-

stämmelserna i artiklarna 1–21 BK, bortsett från de rättigheter som föreskrivs i eller 

som kan härledas ur artikel 6bis BK.1197 

                                                 
1193 Se SOU 1956: 25: 122. 
1194 Se SOU 1956: 25: 374. 
1195  Se Stannow et al 2005: 52–54. och 110. 
1196 Se SOU 1956: 25: 374, 382–383. 
1197 TRIPS–avtalet, som trädde i kraft i januari 1995, har som konstaterats sin fokus på handelsrelatera-
de aspekter av immaterialrättigheter och berör inte specifikt immaterialrättigheter i den digitala miljön, 
till exempel då vad gäller digital rättighetsförvaltning. Se kapitel 2.3.2 om TRIPS–avtalet. 
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4.2.3. Infosocdirektivet och upphovsrättslagen 

 

Angående information om digital rättighetsförvaltning är det dock artikel 7 Infosoc-

direktivet som här är av största intresse.1198 Artikel 7 förutsätter att medlemsländerna 

ger tillfredsställande rättsligt skydd mot handlingar som utförs av personer som av-

siktligen avlägsnar eller ändrar elektronisk information om rättighetsförvaltning utan 

tillstånd eller som sprider, importerar i syfte att sprida, sänder ut i radio eller TV eller 

överför till eller eljest gör verk tillgängliga för allmänheten från vilka dylik informa-

tion avlägsnats eller ändrats. En tilläggsförutsättning för att ge rättsligt skydd är, att 

personen ifråga vet eller har skälig anledning att anta att han därigenom orsakar, möj-

liggör, underlättar eller döljer intrång i någon upphovsrätt, närstående rättighet eller 

sui generis databas rätt.1199 

 

Ändring eller avlägsnande av elektronisk information om rättighetsförvaltning borde 

alltså leda till rättighetsintrång. Enligt 7(1) är det tillräckligt att det föreligger möjlig-

het till rättighetsintrång.1200  

 

Information om rättighetsförvaltning definieras i artikel 7(2) som information i syfte 

att identifiera ett verk eller annat alster om upphovsmannen, rättsinnehavare, villkoren 

för användning samt nummer eller koder som uttrycker dylik information.1201 Enligt 

Bygrave är frågan huruvida oberättigad avlägsning eller ändring av sådan information 

om användaren är i enlighet med den rådande lagen i hög grad beroende på särskilda 

omständigheter i enskilda fall ifråga.1202 Enligt 7 (1) Infosoc-direktivet förutsätts re-

glering av förbudet mot avlägsnande och ändring av information. Ett dylikt förbud har 

intagits i 50 d § URL. Ändring och avlägsnande av information är tillåtet ifall upp-

hovsmannen eller rättighetsinnehavaren gett sitt tillstånd eller om det är tillåtet enligt 

lag.1203 Till exempel att ändra på eller ta bort upphovsmannens namn är tillåtet ifall 

upphovsmannen har gett sitt medgivande. Bestämmelsen om elektronisk information 

                                                 
1198 För en analys av hur artikel 6 och 8 uttrycks i olika EU–medlemsstaters lagstiftning, se t.ex. Gasser 
&  Girsberger 2004.  
1199 Se Commission Staff Working Paper SEC 2002 197. Se även RP 28/2004: 12 och sv. prop. 
2004/05: 110 samt Still 2001: 7, 8. 
1200 Se KB 2002:5: 68. 
1201 Se RP 28/2004: 43. 
1202 Se Bygrave 2003: 443–444. 
1203 Se KB 2002:5: 68. 
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om rättighetsförvaltning har stadgats till skydd för upphovsmannen och andra rättig-

hetsinnehavare så att subjektet för detta skydd, t.ex. upphovsmannen, har rätt att ge 

tillstånd till ändring eller avlägsnande av sitt namn.1204 Därtill kan stadgandet i lagen 

berättiga till avlägsnande och ändring av information. Som ett typexempel anses data-

skyddsstadganden, som i vissa situationer kan förutsätta ändring eller avlägsnande av 

information.1205 Stadgandena i 7 artikeln Infosoc-direktivet stärker den traditionella 

namnangivelserätten i samband med modern teknologi. Den mest betydande klarlägg-

ningen gäller förbudet mot avlägsnande och ändring av upphovsmannens namn.1206  

Det kan bl.a. alltså vara fråga om uppgifter om ett verks titel, vem som är upphovs-

man eller producent eller information om villkoren för att använda ett verk. Ett exem-

pel på då sådan information framträder vid överföring till allmänheten av ett verk är i 

samband med musikfiler i Internet. Det är även möjligt att programmera den tekniska 

lösningen som inbegriper rättighetsförvaltningsinformationen att reagera på kopiering 

av det skyddade verket genom att ändra informationen så att det enkelt går att identi-

fiera olagligt kopierade skivor.1207 

 

 Det rättsliga skyddet mot oberättigad avlägsning eller ändring av dylik information 

kan från ett brett perspektiv uppfattas som en form av skydd av de ideella rättigheter-

na, enligt vilka upphovsmannens namn skall anges i enlighet med vad god sed före-

skriver och enligt god sed i den form som han själv önskar.1208 Reglerna gäller beträf-

fande alla typer av upphovsmän och i fråga om alla slags verk, därmed också olika 

typer av verk i den digitala miljön och information om, såsom nummer eller koder, 

upphovsmännen till dylika verk. 

 

Utöver vad WCT- och WPPT-fördragen föreskriver stadgas i artikel 7(2) 2 stycket i 

Infosoc-direktivet uttryckligen att ovannämnda bestämmelser gäller även när uppgif-

terna är kopplade till en kopia av ett verk, till exempel då information som finns på en 

DVD-skiva med en upptagning av ett filmverk. Trots att man med detta avser en lag-

                                                 
1204 Se närmare RP 44/2002: 118 och Sorvari 2005: 315–316, om upphovsmannnens rätt att ge medgi-
vande som avlägsnar straffbarheten i handlingen och som är frivillig och tillräckligt exakt. 
1205 Se KB 2002:5: 68. 
1206 Se RP 28/2004: 139. 
1207 Se RP 28/2004: 135 och Harenko, Niiranen & Tarkela 2006: 458. 
1208 Se Pohjonen 1993: 139. 
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lig kopia gäller att skyldigheten att ange upphovsmannens namn föreligger inte bara 

vid lagliga utnyttjanden utan även vid olagliga sådana.1209    

 

I Finland innnehåller 50 d § upphovsrättslagen bestämmelserna om skydd för elektro-

nisk information om rättighetsförvaltning enligt artikel 7 i Infosoc-direktivet. Stad-

gandet i 50 d § 1 mom. URL motsvarar och är t.o.m. tydligare än den definition av 

elektronisk information om rättighetsförvaltning som artikel 7(2) i Infosoc-direktivet 

föreskriver.1210 Enligt bestämmelserna i 1 mom. får dylika uppgifter inte avlägsnas 

eller ändras, vilket är förenligt med artikel 7(1) i direktivet.1211  

 

I upphovsrättslagens 50 d § 1 mom. definierades vilket slag av information som om-

fattas av skyddet. Till information om rättighetsförvaltning avses alla de i en rättsin-

nehavares skyddade material intagna uppgifter som identifierar ett verk eller annat 

skyddat material, uppgifter om upphovsmannen eller andra rättsinnehavare samt upp-

gifter om villkoren för materialets användning. Med information jämställs även num-

mer och koder som uttrycker sådan information. Information om rättighetsförvaltning 

skall antingen ingå i exemplar av ett med stöd av upphovsrättslagen skyddat verk eller 

framgå vid överföring av det skyddade verket till allmänheten. Sådana uppgifter får 

inte avlägsnas eller ändras. Bestämmelsen är förenlig med 7(1) a) Infosocdirekti-

vet.1212   

 

Elektronisk information om rättighetsförvaltning kan ha installerats t.ex. med vatten-

stämpelteknologi på cd- eller dvd-skivor, och av denna information kan framgå de 

rättigheter som ansluter sig till verk och andra skyddade objekt som finns på skivan. 

Genom att koppla vattenstämpelteknologi till ett system  

för att hindra kopiering, kan av vattenstämpeln framgå även det sätt på vilket rättsin-

nehavaren önskar bestämma över sitt material.1213   

   

Bestämmelsen i 50 d § 2 mom. upphovsrättslagen förbjuder spridning till allmänheten 

och införsel för spridning till allmänheten av exemplar av ett verk eller överföring till 

                                                 
1209 Se Haarmann 2005: 140. 
1210 Se RP 28/2004: 45. 
1211 Se RP 28/2004: 129–130. 
1212 Se RP 28/2004: 135 och Harenko, Niiranen & Tarkela 2006: 458.   
1213 Se RP 28/2004: 135 och Harenko, Niiranen & Tarkela 2006: 458. 
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allmänheten av ett verk som skyddas med stöd av upphovsrättslagen, där elektronisk 

information om rättighetsförvaltning har avlägsnats från verket eller där denna infor-

mation har ändrats, vilket är förenligt med artikel 7(1) b) i Infosoc-direktivet. Brott 

mot detta förbud är straffbart enligt 56 f §, enligt vilken det är fråga om straffbart brott 

mot förbudet när någon uppsåtligen eller av grov aktsamhet bryter mot förbudet om 

avlägsnande eller ändring i elektronisk information om rättighetsförvaltning eller mot 

förbud att sprida exemplar av verk i vilka sådan information har avlägsnats. För att 

straffbarhetsrekvisitet skall uppfyllas krävs ytterligare att gärningsmannen skall ha 

vetat eller borde ha vetat att hans gärning orsakar, möjliggör, underlättar eller döljer 

intrång i rättigheter enligt upphovsrättslagen.1214  

 

Enligt befäst ståndpunkt får man inte avlägsna upphovsmannens namn från verksex-

emplaret utan upphovsmannens medgivande.1215 Upphovsmannen bestämmer i vilken 

form hans namn anges.1216 Upphovsmannens tillstånd angående namnangivelserätten 

skall vara given inom ramarna för begränsningarna enligt 3 § 3 mom URL, emedan 

upphovsmannen inte obegränsat kan avstå från sin paternitetsrätt.1217 Dessa omstän-

digheter gäller såväl traditionella analoga verk som verk i digital form.1218 I 50 d § 

URL har stadgats bl.a om avlägsnings- och ändringsförbudet av upphovsmannens 

namn. Det är möjligt att ändra eller avlägsna upphovsmannens namn om man har 

upphovsmannens eller rättsinnehavarens tillstånd därtill eller om det är tillåtet enligt 

lagen.1219 Kränkning av namnangivelserätten bedöms i enlighet med god sed enligt 3 

§ 1 mom. URL. Denna goda sed har man stundom ansett att skall beaktas enligt 

branschsedvänjan, men endast befäst sedvänja i branschen räcker inte som försvar om 

den inte är god. Någon bransch besluter sinsemellan inte slutligt om vad som är inne-

hållet i god sed, utan vid situationer för meningsskiljaktigheter sker avgörandet i sista 

hand av domstolar.1220 En överenskommelse med upphovsmannen om att lämna bort 

                                                 
1214 Se RP 28/2004: 129 och 133 samt Haarmann 2005: 356 jämte Harenko, Niiranen & Tarkela 2006: 
459. 
1215 Se Haarmann 2005: 142, Pohjonen 1994: 174 och Sorvari 2005: 212. 
1216 Se Haarmann 2005: 140. 
1217 Se Pohjonen 1995: 186 och Välimäki 2006: 33–34. 
1218 Se Koivumaa 2003: 32. 
1219 Se KB 2002:5: 68. 
1220 Tolkning av stadganden som baserar sig på Infosoc–direkivet kan i sista hand avgöras i EG–
domstolen. Detta kan bl.a. gälla namn– och källangivelseskyldigheten i 11 § 2 mom. URL. I artikel 5 
(3) i Infosoc–direktivet används uttrycket ”om detta inte visar sig vara omöjligt”, medan i URL är det 
avgörande kriteriet ”god sed”. Ordalydelserna ger möjlighet till olika tolkningar. Se te.x. sv. prop. 
2004/05:110: 86–87.   



ACTA WASAENSIA 266 

namnangivelsen eller ändringar i den är att betrakta som god sed. Enbart om god sed 

tillåter att frångå namnangivelsen kan det anses acceptabelt.1221 Lojalitetsprincip-

aspekten kan hävdas med att utnyttjaren skall i skälig mån ta hänsyn till den andra 

partens intressen och inte låta egna syften och egen vinning gå framom upphovsman-

nens rättigheter1222, t.ex. genom att avlägsna information om upphovsmannen och 

därmed utge verket för att vara sitt eget, vilket kan ha betydelse för inkomster och 

framtida arbetsmöjligheter. Paternitetsrätten skall beaktas oberoende av om utnyttjan-

det sker med upphovsmannens tillstånd, på grund av inskränkningsbestämmelserna 

eller om det sker olovligt.1223 Avlägsnande och ändring av information om rättighets-

förvaltning som gäller upphovsmannen och verket kan samtidigt kränka de ideella rät-

tigheterna enligt 3 § 2 mom. och skyddet av elektronisk information om rättighetsför-

valtning i enlighet med 50d § 1 mom. upphovsrättslagen.1224 

 

I en rapport från EU-kommissionen, Working Paper SEC (2004) 995, framläggs det 

att de nya typer av utnyttjanden som den digitala miljön har möjliggjort, utgör nya hot 

mot paternitets- och respekträtten, till exempel då genom utdrag, kombinationer, in-

förlivningar och manipulationer av existerande verk.1225 Samtidigt deklareras det att 

de rådande internationella rättsreglerna föreskriver en tillräcklig nivå av skydd för de 

ideella rättigheterna. Noteras skall att skyddet för de ideella rättigheterna ses i förhål-

lande till en välfungerande inre marknad, i rapporten ifråga. Den slutledning som dras 

är att de nya krav som den digitala miljön ställer, dock inte resulterar i behov att har-

monisera eller ändra på skyddet för de ideella rättigheterna i EU. Principiellt sett kan 

alltså kravet på god sed inom paternitets- och integritetsrätten i traditionell miljö, ock-

så uppfattas gälla dessa rättigheter i den digitala miljön. 

 

 
                                                 
1221 Se Haarmann 2005: 143 och Sorvari 2005: 215. 
1222 Se Pohjonen 1994: 173. 
1223 Se Koivumaa 2003: 31–32. 
1224 Se Harenko, Niiranen & Tarkela 2006: 459. Se ytterligare sv. prop. 2004/05:110: 288. 
1225 EU Commission Staff Working Paper SEC (2004) 995: 16. Jämför t.ex. med Guibault 2003: 21, 
enligt vilken det förekommer knappast någon kontrovers alls vad gäller tillämpningen av sådana be-
gränsningar av upphovsrätten i den digitala miljön såsom rätten att citera, rätten att göra parodier och 
rätten att göra begränsningar till förmån för handikappade personer. 
Nämnas kan att i Finland har undervisningsministeriet för att framhäva användningen av elektronisk 
information om rättighetsförvaltning påbörjat en utredning om upphovsrättsmärkning av webbmaterial 
i samarbete med upphovsrättsorganisationer samt företag och organisationer inom kommunikations-
branschen. Målsättningen är att utveckla standarder inom branschen och god praxis (jmfr god sed, min 
anmärkning) i syfte att förbättra den information som innefattas i webbmaterial, se RP 28/2004: 45–46. 
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4.3. Mobila digitala system 

 

”Information och data är det digitala tidevarvets valuta. Information och data är idag 

digital, mobil och till och med personifierad” 

                                                                Carly Fiorina, vd, Hewlett-Packard (2004) 

 

4.3.1. Bakgrund 

 

Den affärsverksamhet som stora operatörer inom mediebranschen ägnade sig åt var 

ännu på 1980- och början av 1990-talen inte diversifierad i någon högre grad. Med 

andra ord koncentrerades resurserna i stor utsträckning på en typ av media. De första 

egentliga diversifieringsstrategierna utformades av dagstidnings- och tidskriftsföretag 

då de även började ge ut böcker och gratistidningar. Sedan slutet av 1990-talet har di-

versifieringen av affärsverksamheten ökat betydligt i omfattning, vilket då innebär att 

stora medieföretag alltmer börjat ägna sig åt både tryckta medier och audiovisuella 

medier och i och med nya teknologiska innovationer, även digitala medier för kom-

munikation av nyheter och underhållning.1226  

 

Diversifieringen av affärsverksamheten inom flera medier, eller den så kallade multi-

media-diversifieringen, ansågs då strategierna upplades, och anses i viss mån även 

idag, kunna tillföra medieföretaget åtminstone tre typer av konkurrensfördelar på 

marknaden.1227 

 

För det första, strategin att satsa på verksamhet inom flera medier innebär även att 

själva risken med affärsverksamheten diversifieras. När alla resurser satsas på en typ 

av media, kan någon yttre faktor eller händelse som påverkar branschens lönsamhet 

på ett negativt sätt, utgöra en allvarlig risk för hela företagets existens. 

 

                                                 
1226 Se bl.a. Sánchez–Tabernero & Carvajal 2002: 102–108.  
1227 Se t.ex. Picard 2002. Notera även t.ex. uttalandet av Björn Wiggen, vd för Orkla Media, i Kauppa-
lehti 21.7.2005: ”De medieföretag som bestämmer sig för att koncentrera sig på en medietyp är i da-
gens medielandskap mycket mera utsatta för risker än månsidiga mediehus” (läs: mediebolag som di-
versifierar sin verksamhet på olika medieformer) 
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För det andra, strategin att gå in i nya medier, kan även innebära möjligheter för till-

växt. Då försäljningen av dagstidningar och tidskrifter stagnerade på marknaden i 

medlet av 1990-talet, började vissa tidningsföretag investera i audiovisuell media och 

sedan också i digital och interaktiv media. 

 

För det tredje, kan den multimedia-diversifieringsstrategin leda till betydande så kal-

lade synergi-effekter, till exempel då verksamheten för olika typer av publikationer, 

radiostationer, televisionskanaler och digitala medier integreras, och samma nyhets- 

och informationskällor utnyttjas.1228 Effektiviteten kan förbättras och relationerna till 

samarbetspartners, t.ex. till annonsörer, och försäljnings- och distributionskanalerna 

kan förenklas och förenhetligas.1229 

 

Trots dessa fördelar bär multimedia-diversifieringsstrategierna inte alltid frukt. Inve-

steringar i s.k. ny- eller digital media har kunnat visa sig vara olönsamma, främst på 

grund av den brist på förståelse och insikt i hur affärsverksamhet med digitala medier 

skall drivas, som kan förekomma bland stora mediekoncentrationer.1230    

 

Problem som bolag vilka fungerar inom mobiltelefonmarknaden ställts inför är, att 

priserna för mobiltelefonsamtal sjunkit samtidigt som datatrafiken inom mobiltelefo-

nin inte ökat i tillräckligt hög grad. Aktörerna på marknaden har sålunda varit i behov 

av att finna nya inkomstkällor för att öka sina förtjänster. För att kunna konkurrera på 

marknaden har det då gällt att komma med tillräckligt kreativa och innovativa lös-

ningar och erbjudanden, som konsumenterna kan ta till sig och omfatta utan större 

komplikationer eller uppoffringar.1231  

                                                 
1228 Se bl.a. kapitel 3.6.2. om de upphovsrättsliga risker som utnyttjandet av samma material i flera me-
dier kan utgöra. 
1229 Brink Lund 2005: 26–27 använder begreppet intelligent downsizing för den strategi som krävs för 
en situation då medieföretagen måste ta ställning till förhållandet att mediekonsumenterna förväntar sig 
bättre medietjänster till lägre kostnader men då medieföretagen har problem med att överhuvudtaget 
kunna erbjuda sina existerande tjänster på grund av kraftigt nedskärda budgeter. 
1230 Relativt lite forskning har ägnats åt vilka effektivitets– och andra ekonomiska för– respektive nack-
delar mediekonglomerat kan ha av att diversifiera sin verksamhet. Enligt en empirisk undersökning 
utförd av Jung & Chan–Olmsted 2005: 181–200, och som gäller de 26 största mediebolagen i världen, 
visar det sig att stark produktdiversifiering och internationalisering kan medföra mera nackdelar än 
fördelar vad gäller organisationens effektivitet, lönsamhet och investerarnas värdering av bolagets 
verksamhet. Mera lönsamt för de stora medieföretagen har det varit att koncentrera sig på medieområ-
den som nära relaterar till deras förekommande verksamhet inom närliggande regioner.  
1231 Se t.ex. Teece 2000: 35–37. Mediekonglomerat på global nivå, såsom till exempel AOL – Time 
Warner, Vivendi Universal, News Corporation, Walt Disney eller Bertelsmann har sett sig tvungna att 
lägga om sina affärsstrategier. Istället för att skilt för sig skapa filmer, televisionsprogram, musik och 
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Blickarna har riktats mot musik-, film- och spelmarknaden. Då konsumenterna er-

bjuds mobiltelefonitjänster genom vilka de kan ladda ner till exempel spel, bilder eller 

musik, kan detta bli ekonomiskt lukrativt för operatörerna på mobiltelefonmarkna-

den.1232 

 

Allteftersom det blivit alltmer populärt med innehåll från medie- och underhållnings-

branschen i mobila apparater, har även upphovsrättsliga och därmed också ideellrätts-

liga frågor rörande det innehåll som distribueras uppkommit.1233 Skaparna och rättsin-

nehavarna av det digitala materialet vill ha sina rättigheter skyddade, mobiloperatö-

rerna vill säkra sina investeringar och konsumenterna vill ha tjänster och digitalt ma-

terial av hög kvalitet.  

 

För att hålla sig till tematiken i denna forskning beaktas de ideella rättigheter som 

upphovsmannen värnar om. Som utgångspunkt är att materialet ifråga är upphovs-

rättsligt skyddade verk. Upphovsrättens föremål är litterära och konstnärliga verk. Ett 

verk måste överstiga den s.k. verkströskeln, dvs. uppnå verkshöjd, för att åtnjuta 

skydd.1234 Tillkomsten av de ideella rättigheterna förutsätter, att upphovsmannen har 

                                                                                                                                            
tryckta publikationer, har man integrerat verksamheterna för olika medier och börjat skapa så kallade 
brands som skall gälla och slå igenom inom samtliga mediesektorer, se t.ex. Sánchez – Tabernero & 
Carvajal 2002: 75–81. Notera t.ex. nyheten att Walt Disney skall introducera en egen mobiltelefon på 
marknaden, i vilken särskilt medietjänster med varumärket Disney kommer vara centrala. Målgruppen 
kommer framförallt att vara barn, se Startel 2005. 
1232 Se t.ex. Augustsson 2004a: 1. Enligt en undersökning utförd av Omnicom BBDO, ett av världens 
största reklambyrånätverk, kommer mobiltelefonen att snart ersätta TV:n som det viktigaste mediet för 
företagen i deras försök att nå konsumenterna. Eftersom det blir tekniskt möjligt för konsumenterna att 
undvika eller hoppa över TV–reklam genom s.k. timeshift–funktioner kommer mobiltelefoner och öv-
riga bärbara tekniska anordningar att ta över televisionens roll som det viktigaste mediet för reklam, se 
vidare Granström 2005: 1–2. Notera även bl.a. tesen i Weilenmann´s ”Doing mobility” 2003: 153–165, 
att användarna av mobiltelefoner upplever att det som förmedlas mellan dem via mobiltelefonerna, det 
mobila innehållet, är något som de delar gemensamt och som skapas i samarbete. Detta är dock något 
som i sig kan ses som strida mot upphovsrättens principer. Se även t.ex. Bastiansen & Dahl 2003: 512–
516, om mobiltelefonens framtid som knutpunkt för mediebruk. 
1233 Enligt konsultbyrån Analysis kommer förtjänsterna från marknaden för mobiltelefontjänster att 
uppgå till 135 miljarder euro år 2007, varav 37 % kommer att härstamma från andra tjänster än vanliga 
telefontjänster. De mest populära icke–ordinära tjänsterna kommer att vara e–post och andra informa-
tionsbaserade tjänster, med en förtjänst på ungefär 44 miljarder euro, se Oesch, K et al. 2003: 32–33. 
Nokia’s prognos är att dess förtjänst inom mobiltjänster kommer att öka till 70 miljarder euro till och 
med år 2008, från 12 miljarder euro år 2004, se Kauppalehti 2004: 6. I Finland omfattade s.k. mobila 
innehållstjänster 60 miljoner euro år 2004 och förväntas öka med 10–15 % under år 2005, se Ruohonen 
2005: 10–11. Se även Buhse & Wetzel 2003: 274–275, om processen för att producera mobila digitala 
tjänster i allmänhet. 
1234 Ett upphovsrättsligt skyddat verk utgör en sådan skapelse av en upphovsman som uppfyller kravet 
på originalitet. Se RP 28/2004: 9. Enligt Bernkonventionen ställs direkt inga krav på att ett verk bör 
vara originellt eller självständigt skapat. Se artikel 2 (1) BK. Se om verkshöjd Strömholm 1998: 227. 
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ett verk som uppfyller verkshöjdskraven. Detta kan man direkt konstatera genom 

stadgandena i 1 och 3 § upphovsrättslagen. De allmänna stadgandena om ideella rät-

tigheter ingår i 3 § upphovsrättslagen, där man talar om ett verk. Samma verksbegrepp 

bestäms i 1 § upphovsrättslagen, som anses innehålla verkshöjdskravet.1235 Upphovs-

rätt får initialt den person, som har skapat verket. Paternitetsrätt (namnangivelserätt) 

och respekträtt får således en sådan upphovsman, vars verk uppfyller verkshöjdskra-

ven.1236 

 

Allmänt kan dock sägas att en upphovsman bygger vidare på de grunder som tidigare 

upphovsmän skapat. Sällan uppstår fullständigt nya verk, utan influenser från tidigare 

verk. Upphovsmannen skapar allt som oftast enligt de strömningar som för närvaran-

de är aktuella.1237  

 

De ideella rättigheterna utgör ett betydelsefullt moment i upphovsrätten och ett viktigt 

supplement till de befogenheter som omnämns i 2 § upphovsrättslagen.1238 Enligt 3 § 

URL kan upphovsmannens ideella rättigheter åberopas då han har skapat sitt verk och 

kan göras gällande vid alla tillfällen då någon annan än upphovsmannen själv råder 

över verket på vilket som helst tänkbart sätt.1239 Upphovsmannen har rätt att bli angi-

ven med namn eller känd pseudonym på det sätt som god sed kräver, när man fram-

ställer exemplar av verket eller det tillgängliggörs för allmänheten.1240 Han har också 

rätt att kräva att hans verk inte ändras eller tillgängliggörs för allmänheten i en sådan 

form eller ett sådant sammanhang, som är kränkande för hans litterära eller konstnär-

liga anseende eller egenart. Upphovsmannens ideella rättigheter gäller såväl vid tradi-

                                                                                                                                            
Se om verkshöjd även Herler, B. 2001: 147, Bernitz et al 2005: 43, Haarmann 2005: 59–65 och Wagle 
& Ödegaard 1997: 112, vilka anser att det inte är meningen att verkshöjdskravet skall vara ett kvali-
tetskrav. Se Koktvedgaard & Levin 2003: 72–76 om s.k. kvalitetskrav. 
1235 Se KB 1953: 44, KB 1990: 31, RP 161/1990:16, RP 170/1997: 4 och RP 28/2004: 9 samt Haar-
mann 2005: 59–65. 
1236 Samma ståndpunkt har tagits även i rättspraxis. Se HD 2005: 43, där man konstaterade, att ett verk 
är upphovsrättsligt skyddat, om det uppfyller verkshöjdskravet eller överstiger verkshöjdströskeln. 
Ifrågavarande ordlista ansågs uppfylla verkshöjdskravet, varför verkets upphovsmän erhöll namnangi-
velserätt i enlighet med 3 § upphovsrättslagen. Överstigande av verkshöjdströskeln innebar även det, 
att användaren av verket ålades en namnangivelseskyldighet i enlighet med 3 § 1 mom. upphovsrättsla-
gen. Se kommentarer till HD 2005: 43, i Mansala 2005: 336–338 och Sorvari 2005: 90–91. Detta pre-
judikat från högsta domstolen har behandlats mer ingående i kapitel 3.3.3. Se dessutom HD 2003: 88, 
där man talar om datorprogram, manualer och licensdokument som överstiger verkshöjdskravet. Se 
kommentar om HD 2003: 88 i Mansala 2004: 217–223. 
1237  Se Kivimäki 1966: 21. 
1238  Se SOU 1956: 25: 113 och Lund 1961: 93. 
1239  Se Lund 1961: 93. 
1240  Se Pohjonen 1993: 137 och 139. 
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tionella som vid digitala verk i mobila sammanhang, kravet är att verket överskrider 

verkshöjdströskeln.1241  

 

God sed och lojalitetsprincipen bör beaktas i mobila system i samma utsträckning som 

i traditionell miljö. Då det är tekniskt enkelt att göra intrång i upphovsrättsligt skyd-

dade verk torde det även kunna ställas större vikt vid betoningen av god sed och loja-

litetsprincipen för att markera betydelsen av upphovsmannens ideella rätt. Tanke-

gången härleds från att principerna är allmänna, de kan sägas vara vidsträckta och ha 

en obestämd verkningskrets. Utmärkande för principerna är också att de är uttryck för 

en konkret verklighet, för synpunkter, tankar och syftemål som man önskar se för-

verkligade i rättsliga avgöranden. Enligt Taxell1242 sägs principerna vara vägledande 

för rättsutvecklingen, och då anses här, att det torde vara naturligt att beakta den tek-

niska utvecklingen och iaktta riktlinjer som redan tidigare följts i det praktiska rättsli-

vet. Fråga är här om att namnangivelse sker enligt god sed och att användaren, mot-

parten, i skälig mån tar hänsyn till den andra partens, upphovsmannens, intressen eller 

förmåner.1243   

 

Till god sed hör att man namnger upphovsmannen också på upphovsrättsligt skyddade 

verk i mobila digitala sammanhang.1244 Upphovsmannens subjektiva synpunkter bör 

beaktas vad gäller det sätt på vilket man namnger honom, emedan upphovsmannens 

namn bör enligt god sed anges i den form som han själv önskar.1245 Upphovsmannen 

har en uteslutande rätt att förfoga över verket genom att framställa exemplar av det 

och tillgängliggöra det för allmänheten, i ursprungligt eller ändrat skick, i översättning 

eller bearbetning, i annan litteratur- eller konstart eller i annan teknik enligt 2 § 

URL.1246 Ett verk får inte ändras så att upphovsmannens litterära eller konstnärliga 

anseende eller egenart kränks, och inte tillgängliggöra det för allmänheten i sådan 

                                                 
1241  Rätten till upphovsrättsligt skyddade verk är teknikoberoende. Se t.ex. Sorvari 2005: 254–255 samt 
Leppämäki 2006: 104–107. 
1242 Se Taxell 1972: 72–75. 
1243 Se Pohjonen 1994: 173. 
1244  Se RP 28/2004: 85. 
1245  Se Pohjonen 1993: 139 och Harenko, Niiranen & Tarkela 2005: 49. Se HD 2005: 92, där man an-
såg, att vid värdering gällande namnangivelserätten bör man fästa speciell uppmärksamhet åt upp-
hovsmannens vilja och syfte. Avgörandet HD 2005: 92 behandlas mer ingående i kapitel 3.3.3. Se även 
kommentar om HD 2005: 92 i Mansala 2006: 102–104.  
1246 Upphovsmannen har rätt att bestämma om sitt verk i oförändrad och förändrad form. Han kan även 
ge andra rätten att bearbeta, modifiera eller ändra verket. Se Haarmann 2005: 112. och Susiluoto 1997: 
58–60. 
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form eller i sådant sammanhang som är kränkande för honom i enlighet med 3 § 2 

mom.1247 URL. Den som önskar ändra ett verk bör ha upphovsmannens medgivande 

om ändringarna är av sådant slag att de ur en objektiv måttstock kan tänkas kränka 

upphovsmannens anseende eller egenart på det konstnärliga området.1248 De ekono-

miska rättigheterna hänför sig till att användarna skall kunna ta del av verket och upp-

fatta det med sina sinnen. Användaren kan läsa verket, se det verk som kan uttryckas i 

rörelse, bild eller i annan form, åhöra det, både se och höra det eller uppfatta det med 

känslan. Saken gäller här en ändring av den inre formen.1249 Bearbetaren och  översät-

taren av ett verk eller överföraren till annan litteratur- eller konstart har upphovsrätt 

till verket i denna form, men får inte förfoga över verket på ett sätt, som kränker upp-

hovsrätten till originalverket i enlighet med 4 § URL. Dett innebär att upphovsman-

nens respekrätt enligt 3 § 2 mom. URL kan kränkas om ändringar gjorts så att hans 

litterära eller konstnärliga anseende eller egenart kränks, för bearbetaren får inte för-

foga över sitt verk i strid mot upphovsrätten till originalverket.1250 Enligt den allmän-

na principen om god sed och enligt lojalitetsprincipen tar man hänsyn till upphovs-

mannens konstnärliga anseende eller egenart då hans verk utnyttjas, ändras eller bear-

betas på ett sätt och i ett sammanhang som kan kränka honom. Utnyttjaren bör inte 

nonchalant handla med enbart egna intressen i sikte. Part bör i skälig mån ta hänsyn 

till den andra partens förmåner. Den utnyttjande parten bör ordna den egna verksam-

heten så att man inte förorsakar skada åt motparten, eller åtminstone sträva efter att 

dylik skada minimeras.1251 Fråga kan också vara att man kan förutsätta att ett hänsyns-

tagande av den andra partens intressen kan ske endast under den förutsättningen, att 

inte part oskäligt hamnar att kränka sina egna berättigade förmåner.1252 Frågan kan då 

gälla upphovsmannens förståelse för teknisk utveckling inom mobilbranschen och be-

hoven av att rättmätigt kunna använda sig av musikaliska verk. 

 

 

 

                                                 
1247 3 § 2 mom. URL förbjuder att ändra verket på ett sådant sätt som kränker upphovsmannens person-
lighet. Det är då fråga om upphovsmannens ideella rättigheter. I övrigt hör ändringsrätten till upphovs-
mannens ekonomiska rättigheter. Se Harenko, Niiranen & Tarkela 2006: 51, 300 och 669.  
1248 Se Haarmann 1999: 107. 
1249 Se Olsson 1998: 55 och 2006a: 69. 
1250 Se Olsson 1998: 85. 
1251 Se närmare kapitel 3.2.5. Se även Rudanko 1989: 37 och Norlén 2004: 239–245. 
1252 Se närmare kapitel 3.2.5. Se även Kohonen 1997: 127. 
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4.3.2. Hot och kostnader 

 

Nya teknologiska framsteg inom branschen leder ofta till nya typer av hot och möjlig-

heter till intrång. En enkel regel är dock att ju nyare digitalt material är i fråga, desto 

mera kan det också dra nytta av nya säkerhetsåtgärder, medan äldre material är mera 

utsatt för intrång. Enligt lojalitetsprincipen bör part i skälig mån ta hänsyn till motpar-

tens förmåner. Den egna verksamheten bör i mån av möjlighet kunna ordnas så, att 

man inte förorsakar skada åt motparten eller åtminstone sträva efter att minimera ska-

dan.1253 Det är inte i enlighet med lojalitetsprincipen att såsom ovan beskrivits avlägs-

na namnangivelsen på ett verk och det strider mot principen om god sed enligt 3 § 1 

mom. URL och mot förbudet i 50d § URL att avlägsna eller ändra elektronisk infor-

mation om rättighetsförvaltning, genom vilken verket, upphovsmannen eller någon 

annan rättsinnehavare identifieras. Bestämmelserna gäller även för närstående rättig-

heter enligt 50e § URL. Tekniska åtgärder såsom stämpling och kryptering ökar ris-

kerna, kostnaderna och kraven på insatser för intrång och kan således möjligtvis höja 

tröskeln för utförande av illegitima handlingar. Naturligtvis bör även kostnaderna för 

införandet av DRM-system beaktas, då det skall avgöras vilken strategi som kan intas 

för att förhindra intrång. Kostnaderna för DRM-system kan omfatta följande element: 

 

1) licenskostnader för materialtillhandahållaren, tjänstetillhandahållaren och mobilte-

lefonproducenten; 

2) kostnader för integrering och implementering av teknologin: 

3) kostnader för att behandla materialet för digital distribution. 

 
I slutändan är det konsumenterna, användarna, som får stå för de ökade kostnaderna. 

För att de skall vara villiga till detta, krävs att de nya systemen lockar och övertygar 

konsumenterna, användarna, genom att vara mer effektiva, lätthanterliga och säk-

ra.1254 De resurser som satsas på utvecklingen av dylika tekniska åtgärder tenderar att 

öka graden av uteslutande (excludability) i det medie- och underhållningsmaterial som 

förekommer i de nya kanalerna för distribution av digitalt material. Åtminstone de 

                                                 
1253 Se Rudanko 1989: 37, Muukkonen 1993: 1044 och 1046, Mähönen 2001: 102 och 114, Pohjonen 
1994: 149 samt Annola 2003: 73 och 85.  
1254 Se vidare Rump 2003b: 14.  Notera i detta sammanhang t.ex. nyheten att mediekoncernen Univer-
sal Music satsar alltmer på att erbjuda konsumenter av musik möjligheter att med sina mobila apparater 
ladda ned musikstycken direkt från musikartisters webbsidor mot en rimlig summa och med skydd av 
DRM, se Pearse 2005. 
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rättsliga och tekniska åtgärder som utvecklats för att genomdriva och minska vissa 

skador i de nya distributionskanalerna har minskat olyckor för materialets del. Trots 

att det digitala materialet inte kan utesluta eller avhålla de mest framstående hackers 

eller intrångsmakare, kan graden av uteslutande nå en nivå som verkar avskräckande 

för andra. När en dylik nivå uppnås, kommer rättsinnehavarna att vara tillräckligt mo-

tiverade att låta sitt skyddade material distribueras i kanalen ifråga. Och allteftersom 

variationen och kvaliteten på materialet som distribueras höjs, kommer fler konsu-

menter, användare, att använda ifrågavarande distributionskanal.1255   

 

Ett uteslutande system kunde för de ideella rättigheternas del innebära att namnet på 

upphovsmannen är tryggt ingraverat. Såsom tidigare anförts får god sed på området 

avgöra på vad sätt och i vilken omfattning detta sker. Otillåtna angrepp i respekträtten 

bör inte heller vara möjliga. Upphovsmannen kan förhoppningsvis förvänta sig att en 

användning av hans upphovsrättsligt skyddade material sker i enlighet med god sed 

och lojalitetsprincipen följs gentemot honom. Fråga kan här vara att marknaden ställer 

villkor, varmed man kan utgå från konkurrensförhållande parter emellan. Lojalitets-

principen innebär i dylika situationer, att man kan förutsätta, att ett hänsynstagande av 

den andra partens intressen kan ske under de villkor, att part inte oskäligt hamnar att 

kränka sina egna berättigade förmåner.1256 Rättsinnehavarna kan i ovannämnda situa-

tioner då de erfar att deras upphovsrättsligt skyddade verk med största sannolikhet 

säkras även med tillförsikt ta del av överföring i distributionskanaler. 

 

Man kan å ena sidan påstå att digitala verk kan locka till utnyttjanden, på grund av 

bl.a. lättillgängligheten och enkelheten att förändra, omarbeta och förvanska källor 

och innehåll, 1257 som inte kan omfattas av lojalitetsprincipen.  

 

                                                 
1255 Se Gaustad 2002: 248–251. Jämför detta med en vädjan från IFPI, skivbolagens internationella 
organisation, till dator– och mjukvaruindustrin att skapa ett enhetligt filformat och en enhetlig DRM–
standard så att den lagliga nedladdningen av digital musik kunde bli vinstgivande. Konflikten mellan 
olika filformat och DRM–standarder har lett till att man inte kunnat uppnå en kritisk massa av konsu-
menter. Så länge som standarderna och filformaten inte är kompatibla och enhetliga, kommer den lag-
liga nedladdningen av digital musik inte att vara tillräckligt attraktiv i förhållande till den olagliga ned-
laddningen, se mer Melin 2004. 
1256 Se Kohonen 1997: 127, Rudanko 1989: 37, Muukkonen 1993: 1044 och 1046, Mähönen 2001: 102 
och 114, Pohjonen 1994: 149 samt Annola 2003: 73 och 85. 
1257 Se Rosén 1993: 45–47. 
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Å andra sidan, bör det påminnas om att upphovsrättsskydd ges åt verk som uppnår 

den s.k. verkshöjden. Tillräcklig originalitet skyddas, men inte separata fakta och kor-

ta rapporter eller samlingar av fakta eller liknande information. Att det faktum att 

skyddade verk och det urval och den struktur som är resultat av kreativt arbete också 

ges skydd i digital form, betyder inte att upphovsmannens ensamrättigheter hindrar ett 

utnyttjande av sådana fakta som inte utgör ett skyddat verk i sig. Allt omfattas inte av 

upphovsrätten och dess användare har sålunda en rätt omfattande tillgång till informa-

tion och fakta, i enlighet med sina intressen. Det förekommer ändå alltid risker att an-

vändaren lockas till manipulativa och vanhedrande utnyttjanden av skyddade verk, 

eftersom omfattningen av det material som står att utnyttja kan vara oklar för honom. 

De lättillgängliga och föränderliga digitala verken kan de facto ändra karaktären av 

den kreativa processen. Sålunda kan distinktionen mellan vem som är utnyttjare och 

vem som är upphovsman bli oklar.1258 Detta kan i sin tur påverka hur lojalitetsprinci-

pen uppfattas i den digitala miljön. Ifall frågor som a) upphovsmannaskapet till det 

ursprungliga verket och b) originaliteten av verket är oklara, blir det svårt att veta vem 

som skall anges som upphovsman och vad som skall respekteras. 

 

Utnyttjanden av digitala medier gör det möjligt att, bland annat, överföra och kom-

primera olika typer av information i form av till exempel böcker, bilder, fonogram, 

filmer och mjukvara och möjliggör också, som ovan nämnts, utnyttjanden som kan 

äventyra skyddet av upphovsmännens intressen. Förhållandet mellan allmänhetens 

intresse av tillgång till information och lagreglerna om att privat bruk skall hållas isär 

från ovanstående yttrande är fortsättningsvis aktuella.1259 Distinktionen mellan vad 

som uppfattas som begränsade utnyttjanden av skyddade verk i enlighet med lojali-

tetsprincipen och vad som uppfattas som legitima utnyttjanden av information och 

data som inte har upphovsrättsskydd är inte alltid lätt att dra. Lagstiftarens stöd för 

kollektiva klareringar, inkasseringsåtgärder och lagliga licenser samt teknologiska åt-

gärder kan, åtminstone delvis, kompensera de förluster som illegitima utnyttjanden av 

skyddade verk i den digitala miljön förorsakar.1260 I marknadsekonomin förekommer 

konkurrenstänkande, där man tar hänsyn till den andra partens intressen under den 

förutsättningen, att part inte oskäligt hamnar att kränka egna intressen eller berättiga-

                                                 
1258 Se Rosén 1993: 49–50. 
1259 Se även Rosén 2003: 128–130. 
1260 Se t.ex. Riis 2001: 35–43 och Koulu & Oesch 2003: 226–242. 
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de förmåner. Fråga gäller då lojalitetsprincipen och motpartens hänsynstaganden vid 

ovannämnda situationer som lagstiftaren stöder. 

 

4.3.3. Olika mobiltekniker och -tjänster 

 

Teknikerna för att överföra mobilt digital innehåll är många, t.ex. a) meddelande: 

SMS, MMS,1261 EMS; b) browser-baserade tjänster; c) nedladdning: Java- och Sym-

bian-tillämpningar, olika filer; d) s.k. streaming; e) trådlöst baserade tjänster; infra-

rött, Bluetooth, RFID, e) WLAN (Wireless Local Area Network); och f) push-to-talk-

baserade tjänster, med användning av IP-protokoll.1262 Uppgiften för DRM-system i 

detta sammanhang är primärt att möjliggöra ökad säkerhet och garantera autenticite-

ten och integriteten för både det digitala materialet och för upphovsrättigheternas 

del.1263 

 

För att vidare granska vilka sätt olika mobila medel att överföra digitalt material kan 

påverka skyddet för de ideella rättigheterna, kommer å det följande vissa tekniker och 

tjänster granskas.  

 

4.3.3.1. GPRS och 3G  

 

Med GPRS (General Packet Radio Service) ökade möjligheterna att utnyttja Internet - 

baserade tjänster i mobiltelefoner, genom en mängd olika möjligheter till förbindelser. 

Mobila tjänster som lämpar sig väl för GPRS är till exempel chattande, text- och visu-

ell information, rörliga bilder, webbrowsing, e-post och fildelning.1264 Ett av GPRS’ 

kännetecken är att det erbjuder tillräcklig kapacitet för att göra multimedia-

tillämpningar möjliga. Multimedia-tillämpningar som till exempel kombinerar ljud, 

text och bilder kan följaktligen visas. När det gäller multimedia-verk bör det påminnas 

om att inte enbart verket som helhet, utan även delar av verket som kan omfattas av 

upphovsrättsskydd.1265 I och med utvecklingen av nya tekniker är det än mer svårare 

                                                 
1261 Se Enkvist–Gauffin 2006: 72, 92, 164, 258 om marknadsföring med MMS. 
1262 Se t.ex. Virtanen & Raulas 2004: 13–15. Se även Enkvist–Gauffin 2006: 5, som påpekar att 
WLAN–nätverksbranschen är en av de branscher inom IT–teknologin, som växer mycket kraftigt i dag.  
1263 Se t.ex. Fiskvik 2003: 7 och Buhse 2004: 1–2.   
1264 Se t.ex. Buckingham 2000: 3, 8–12 och Nokia 2004. 
1265 Se bl.a. Schierbeck 1989: 23, Rajala 1997: 77, Bernitz. et al. 2001: 36, 39 och 2005: 44, Herler, B. 
2001: 287 och Aplin 2005. 
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att avgöra vilka delar av verket som omfattas av upphovsrättsskydd. Framförallt har 

denna problematik granskats utgående från de ekonomiska rättigheterna, dvs. då vilka 

delar av verket kan utnyttjas utan tillstånd och vilka kräver rättsinnehavarnas tillstånd. 

En syn är att endast sådana delar av verket omfattas av skydd som uppnår den s.k. 

verkshöjden, dvs. är tillräckligt originellt skapade1266, medan en annan menar att en 

del av ett multimedia-verk omfattas av skydd då den har något syfte eller någon funk-

tion.1267  

 

Från de ideella rättigheternas synvinkel är det framförallt av relevans att veta vilka 

delar av verket som är skyddade då paternitets- och respekträtten skall beaktas.1268 Till 

god sed hör att namnet på upphovsmannen anges till de olika verken enligt 3 § 1 

mom. upphovsrättslagen. Denna namnangivelseskyldighet gäller en situation, där ver-

ket i sin helhet eller delvis görs tillgängligt för allmänheten. Ett tillåtet citat gäller i 

allmänhet en del av verket. Rätten att framställa exemplar av verk gäller enligt nuva-

rande stadgande i 2 § 2 mom URL hela verket eller delar av det. Det är inte motiverat 

att tolka en del av verket olika vad gäller de ekonomiska och de ideella rättigheterna, 

eftersom uppkomsten av båda rättigheterna är bundet till kravet på verkshöjd. Av be-

tydelse ur upphovsrättslig synvinkel har ansetts en sådan del av verket, som fyller 

kravet på självständighet och originalitet.1269 Utnyttjaren bör respektera upphovsman-

nens verk på ett sätt som inte kränker upphovsmannens litterära eller konstnärliga an-

seende eller egenart i enlighet med 3 § 2 mom. upphovsrättslagen. 

 

För just när det är frågan om mobiltelefoner bör det också understrykas att mobiltele-

fonernas begränsade storlek och format på t.ex. skärmen kan i och för sig utgöra hot 

mot beaktandet av de ideella rättigheterna, t.ex. ett konstverk kanske bara kan visas i 

delar eller sekvenser via mobiltelefonen. Detta kan då upplevas som ett hot mot upp-

hovsmannens respekträtt eftersom den totala upplevelsen av verket som helhet saknas. 

Till upphovsmannens befogenheter hör att själv få bestämma i vilken form eller be-

                                                 
1266 Se bl.a. Rajala 1997: 77, Bernitz et al. 2001: 36, 39 och 2005: 43, 45 och Herler, B. 2001: 287–288. 
1267 Se t.ex. Harenko 1993: 3–4. Se även kritik i Leppämäki 2006: 105–107 och Herler, B. 2001: 288, 
enligt vilken det är ifrågasättbart att ge skydd åt delar av ett multimedia–verk utan att ha verkshöjden 
som ett krav. Det kunde till exempel innebära att sådana små enheter såsom digitala bits kunde komma 
att omfattas av upphovsrättsskydd. 
1268 Se Olsson 1996: 75. 
1269 Se Haarmann 2005: 116 och Harenko, Niiranen & Tarkela 2006: 32–33 och 178. För olika uppfatt-
ningar som tidigare framförts, se närmare Herler, B. 2001: 287–289 och Leppämäki 2006: 102–104. 
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stämmelse verket offentliggörs.1270 Likaledes kan den begränsade storleken och for-

matet på skärmen i princip minska möjligheterna att beakta upphovsmannens namn-

angivelserätt i samband med verket. Endast om det är enligt god sed kan man frångå 

namnangivelse, oberoende av förfaringssättet i branschen1271. I enlighet med lojali-

tetsprincipen bör part ordna sin verksamhet i mån av möjlighet så, att man inte föror-

sakar skada åt motparten.1272 Genom att verken förminskas och förenklas kan helhets-

intrycket av verken förstöras, varmed upphovsmannens litterära eller konstnärliga an-

seende eller egenart kan kränkas enligt 3 § 2 mom. upphovsrättslagen. En annan sak 

är sedan att möjligheterna att skapa nya typer av konst till mobiltelefontjänsterna kan 

av konstnärerna upplevas som intressanta utmaningar och som nya former att uttrycka 

sin kreativitet.1273 Museer och konstgallerier som gör digitala och virtuella versioner 

av sina utställningar bör naturligtvis också ta i beaktande att skyddet för de ideella 

rättigheterna respekteras också i dessa versioner, det vill säga att varken upphovs-

mannens paternitetsrätt eller respekträtt till verken ifråga negligeras.1274   

 

Skyddet av upphovsrättigheter i samband med mobiltelefontjänster som GPRS möj-

liggör, kan säkras med hjälp av tekniska åtgärder. Som ett exempel kan nämnas en 

musiktjänst som erbjuds av den brittiska mobiloperatören O2.1275 Mobilmusiktjänsten 

O2 Music, är ett samarbete mellan mobiloperatören O2, musikkanalen MTV och 

skivbolagen Universal, BMG och Warner Music. Upphovsrättsskyddet och skyddet 

mot kopiering förvaltas av en särskild anordning som via infrarött eller en kabel är 

ansluten till mobiltelefonen. På skärmen till musikspelaren är det sedan möjligt att 

bläddra (browse) genom topplistor eller kataloger som innehåller mer än 100 000 me-

                                                 
1270 Se SOU 1956: 25: 121. Se även Saxén 1955: 18 och Bernitz et al 2005: 76. 
1271 Se Haarmann 2005: 143 och Sorvari 2005: 215. 
1272 Se Rudanko 1989: 37. 
1273 Till exempel Nokia har gjort det möjligt att beställa och ladda ner bild– och multimediakonstverk 
till vissa av sina utvecklade mobiltelefonmodeller. Användaren kan från Nokia’s webbsidor beställa 
och ladda ner multimedia–verk, såsom korta videosekvenser på 15–30 sekunder, eller bildkonstverk 
som kan utnyttjas som bakgrund på mobiltelefonskärmen. Konstverken kan laddas ner kostnadsfritt, en 
avgift måste endast betalas åt nätverksoperatören, se mer Alkio 2004: 9.  
1274 Se t.ex. Pesach 2005: 2. 
1275 Se Lewan 2003. Noteras kan här att enligt en rapport av Jupiter Research, kommer den digitala 
musiken för mobila anordningar att utgöra 8 % t.o.m. år 2009. En tredjedel av européerna är intresserad 
av att lyssna på musik via mobiltelefonen. Detta kan jämföras med att bara 13 % av konsumenterna i 
Europa vill se på video filmer via mobiltelefonen. Musik uppfattas följaktligen som en av de drivande 
krafterna bakom tillväxten för mobiltelefontjänster, se Netimperative 2004 och BBC News 2004a.   
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lodier. En förhandslyssning av en melodi på 30 sekunder är kostnadsfri. Nedladdning-

en av en melodi räcker ungefär 3 ½ minut och kostar ca. 2 euro.1276 

 

Det här exemplet kan ses som en illustration över en lösning som kan uppfattas som i 

enlighet med god sed och lojalitetsprincipen, med avseende på både upphovsmännens 

rättigheter och konsumenternas intressen. Namnen på upphovsmännen kan framkom-

ma i de digitala topplistorna och katalogerna på samma sätt som i motsvarande mate-

rial i textformat och vara i enlighet med god sed. Upphovsmannen borde anpassa sig 

till nya marknadsförhållanden och enligt lojalitetsprincipen ta hänsyn till den andra 

partens intressen utan att oskäligt kränka sina egna berättigade förmåner.1277 I prakti-

ken kan man hävda att det är en virtualiserad och digitaliserad version av en normal 

praktik i en traditionell musikaffär, konsumenterna får se och får smakprov av det ma-

terial de är ute efter och rättsinnehavarna får en rimlig ersättning då konsumenterna 

besluter sig för att köpa materialet.1278  

 

3G (Tredje Generationens Mobiltelefonnätverk) baserar sig på UMTS (Universal Mo-

bile Telecommunications System)- standarden, genom vilka olika paketbaserade över-

föringar av t.ex. texter, digitaliserat ljud, video och multimedia kan möjliggöras.1279 

Karaktäristika för 3G-system är bland annat hög grad av likhet i design världen över, 

                                                 
1276 Nämnas kan här att även Nokia har tillsammans med Apple inlett ett samarbete för att utveckla en 
webb–browser (bläddrare) med hjälp av öppen källkod–mjukvara (Open Source) och som skall möjlig-
göra nya innovativa möjligheter i mobil digital kommunikation, se Macworld 2005. Samarbetet ifråga 
kan, i bästa fall, ses som t.ex. ett steg mot gemensamma standarder. Här bör man även beakta ett sådant 
faktum att det sätt som konsumenter söker efter material på webben via sina mobila apparater kan skilja 
sig avsevärt från sökning från en ordinär dator. Enligt en undersökning utförd av Oneupweb använder 
konsumenterna bl.a. kortare sökord, de koncentrerar sig mera på några få toppresultat i sökningen, de 
bryr sig inte lika mycket om grafiken i sökningsresultaten och de föredrar material av kort omfång när 
de söker via sina mobila apparater, se Kerner 2005.   
1277 Se kapitel 3.2.5. Se även RP 28/2004: 85. 
1278 Jämför med uttalandet av VD:n för Sony BMG i Sverige, Per Sundin, ”Rejäla tjänster för att köpa 
musik via internet och telefonen är viktiga för att komma till rätta med olaglig fildelning” , i Dagens 
Industri 2.5.2005. Se även uttalandet av VD:n för Radiotjänst, Lars Lindberg,, ”I och med att det nu är 
möjligt att se på TV–sändningar via mobiltelefoner, kommer vi att räkna en mobiltelefon som en TV–
apparat, dvs. kräva licensavgift, se Resumé 19.5.2005. Notera även nyheten att det norska statliga TV–
bolaget NRK utreder möjligheten att införa TV–licens för datorer och mobiltelefoner med möjligheter 
att emotta televisionssändningar. NRK föreslår bl.a. en ny definition av begreppet ”fjernsynsmottager” 
(TV – mottagare), enligt vilken alla skärmar som kan emotta TV–signaler skulle definieras som fjern-
synsmottagere och därmed även vara licenspliktiga, se Dagens Naeringsliv 2.8.2005.  
1279 Se Digital Media Europe 2004b och Sandfeld Jakobsen 2004: 47. Enligt en uppskattning gjord av 
In–Stat, kommer antalet prenumeranter av mobilt video–innehåll i USA att öka från 1,1 miljoner år 
2005 till över 30 miljoner prenumeranter år 2010, se In–Stat 2005. Se även Enkvist–Gauffin 2006: 5, 
där det antas att först då 3G–nätverket är utbyggt i större omfattning och antalet sålda telefonapparater 
ökar ser man vilka tjänster som följer med. Enkvist–Gauffin antar att 3G–telefonapparaterna blir attrak-
tiva som marknadsföringskanal.   
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kompatibilitet vad gäller tjänster och användning av små terminaler med roaming-

kapacitet. I och med UMTS’ bättre kapacitet, möjliggörs nya tjänster såsom video 

konferenser och skapandet av virtuella miljöer (Virtual Home Environment). De ide-

ellrättsliga problem som hänför sig till UMTS- och GPRS-systemen är i praktiken lik-

nande. Tack vare UMTS-systemets bättre kapacitet är det dock t.ex. enklare att upp-

fylla kravet på att nämna upphovsmannens namn, såsom allmänt konstaterats angåen-

de de möjligheter som digitaltekniken medför.1280  

 

4.3.3.2. Meddelanden (SMS, MMS och EMS) 

 

SMS (Short Message Service) lämpar sig för överföring av meddelande som består av 

upp till 160 tecken. SMS kan till exempel innehålla förutom text, telefonnummer, el-

ler URL- eller e-postadresser. Sändaren av ett SMS-meddelande kan sända meddelan-

det vidare, men sändningen kan även förhindras. 

 

I huvudsak på grund av SMS’ begränsade kapacitet, är det material som SMS innehål-

ler inte primärt objekt för upphovsrättsskydd. Till exempel Kemppinen hävdar att 

upphovsrättens traditionella analytiska begrepp inte lämpar sig för att avgöra, huruvi-

da nya fenomen i den digitala miljön skall uppfattas som upphovsrättsskyddade eller 

ej. Som exempel hänvisas just till SMS.1281 Dock, om verken uppfyller verkshöjds-

kraven, så bör de ideella, liksom de ekonomiska rättigheterna beaktas.1282 För även de 

ideella rättigheternas del kan hänvisas till ursprungsregeln att i princip är alla andra än 

det upphovsrättsligt skyddade verkets upphovsman förbjudna att företa ändringar i 

verket enligt 2 § upphovsrättslagen, emedan ett verk får inte ändras så att det kränker 

upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller egenart eller tillgänglig-

görra det för allmänheten i sådan form eller i sådant sammanhang som är kränkande 

för upphovsmannen enligt 3 § upphovsrättslagen.1283 Man utgår i upphovsrättsbe-

stämmelserna ifrån att användningen av verket gäller ett oförändrat verk.1284 Ändring-

ar i verket kan vara av nöden för att man skall kunna överföra verket i en annan litte-

ratur- eller konstart, eller i annan teknik, vilket kräver medgivande av upphovsman-
                                                 
1280 Se RP 28/2004: 81, Koivumaa 2003: 32 och Sorvari 2005: 219. 
1281  Se Kemppinen 2004: 4. 
1282 Se HD 2005: 43, där man ansåg, att användaren av verket har en skyldighet att nämna upphovs-
mannens namn, eftersom ifrågavarande ordlista uppfyllde kravet på verkshöjd.  
1283 Se Castrén 1999a: 600 och 1999b: 620 och 625 samt Harenko, Niiranen & Tarkela 2006: 51. 
1284 Se SOU 1965:25: 121–123. 
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nen.1285 Också en originell del av ett verk, såsom det kan uppenbara sig i ett SMS-

meddelande, kan omfattas av upphovsrättsligt skydd och kan utnyttjas i strid mot god 

sed.  

 

MMS (Multimedia Messaging Service), kan innehålla text, animationer, bilder, mu-

sik, ljud - och videofiler samt - sekvenser. Det digitala mobila materialet kan till ex-

empel lagras och utnyttjas som bakgrundsbilder eller -musik. Det är möjligt för mot-

tagaren av materialet att sända materialet ifråga vidare, men tillhandahållaren och 

operatören av tjänsten kan även hindra mottagaren att göra det.1286  

 

Användare av utvecklade mobiltelefoner har nu stora möjligheter att ladda ner digitalt 

material av hög kvalitet från olika digitala medier och kan även överföra och/eller 

sända det nedladdade materialet vidare till andra via t.ex. MMS (MultiMediaMessa-

ges)1287 För både upphovsmän och kollektiva samfund är det då essentiellt med aukto-

risering och identifiering av de upphovsrättsskyddade verk som ingår i MMS. Utnytt-

jandet av dessa verk i ett DRM-system kan bestämmas genom rättsspråk (rights ex-

pressions), licenser och avtal. Därtill, kan DRM-systemet kräva identifiering av an-

vändare, anordningar och format.1288 

 

Via EMS (Smart Messaging) är det möjligt att fullfölja mobila tjänster som ringtoner, 

bildmeddelanden, logon, skärmsparare och animationer. För att aktivera en överföring 

av dylikt mobilt material krävs det vanligen att två eller flera textmeddelanden sänds: 

ett meddelande som beställer materialet och ett annat som överför materialet. Överfö-

ringen av materialet vidare till en annan användare kan hindras, och hindras också 

vanligen, av materialtillhandahållaren.1289 

 

När det digitala materialet i dessa mobila tjänster är av sådant slag att det är upphovs-

rättsskyddat, till exempel då i form av bilder, ringtoner eller animationer, bör natur-

ligtvis skyddet för upphovsmannens ideella rättigheter beaktas.1290 Detta då genom att 

                                                 
1285 Se Haarmann 1999: 107, Castrén 1999b: 625 och Kivimäki 1966: 41.  
1286 Se t.ex. Moura Silva et al. 2003: 35–38. Om andra rättsliga frågor än de ideellrättsliga och utma-
ningar som särskilt digitala bilder överförda via mobila nätverk medför, se Pitkänen et al. 2001: 8. 
1287 Se mer om MMS i bl.a. Peltola 2002: 18–19. 
1288 Se bl.a. Gauvin 2004: 2. 
1289 Se t.ex. Huuskonen 2006: 224. 
1290 Se Salokannel & Nilsson 2001: 28 och Huuskonen 2006: 224. 
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ange upphovsmannens namn eller om upphovsmannen så önskar hans signum i enlig-

het med principen om god sed.1291 Upphovsrättslagen har uttryckligen hänvisat till 

god sed i 3 § 1 mom. Giltigheten av åtgärden, namnangivelsen, görs beroende av att 

den är förenlig med god sed. Att avstå från namnangivelse torde kunna ske om det hör 

till god sed.1292 Praxis har även visat att kränkning av upphovsmannens anseende 

och/eller egenart kan vara i strid mot god sed.1293 Detta kan i första hand bli fråga om 

moraliska värderingar. Därutöver har man att ta hänsyn till vad som överensstämmer 

med gängse sedvänjor och praxis. Moral och sedvänja kan inte alltid klart skiljas åt, 

de glider in och påverkar varandra.1294  

 

I vissa sammanhang kan man även förutsätta att respekterande av upphovsmannens 

ideella rätt kan räknas till en rättslig sedvänja.1295 Kriterier som används för en rättslig 

sedvänja är bl.a. fasthet, skälighet och förankring hos allmänheten.1296 I användarens 

medvetande torde vara förankrat, att en kränkande ändring av upphovsmannens verk 

är i strid med en rättslig sedvänja. En sedvänja kan även sakna rättslig betydelse, så-

som diskussionerna om goda och dåliga seder. Såsom Taxell1297 påpekar, kan ett 

handlande i strid med en sedvänja hos omgivningen framkalla ogillande och leda till 

uteslutning från en mänsklig gemenskap. Åsidosättande av sedvänjor möts inte med 

sanktioner från samhällets sida. Seder och bruk faller däremot utanför rättssystemet. 

Skäligheten kan här bedömas med utgångspunkt i att upphovsmannens förfoganderätt 

finns inskränkningar och bedömningen av ändringar sker enligt en objektiv måttstock 

och fastheten får stöd i rättsfallsmotiveringarna.1298 

 

4.3.3.3. Andra tekniker och tjänster 

  

Java-tillämpningar: De mobilinnehållstjänster som mobiltelefoner utrustade med en 

Java-teknik kan förverkliga är mångahanda, såsom spel1299, chat- logon, kartor och 

                                                 
1291 Se Kivimäki 1966: 39. 
1292 Se Haarmann 2005: 143 och Sorvari 2005: 215. 
1293 Se t.ex. fallen NJA 1974: 94, Stockholms Rådhusrätts dom 16.11.1970 och HD 1975 II 37. 
1294 Se Saarnilehto 1992: 8  och även Huhtamäki 1992: 17–19. 
1295 Se t.ex. SOU 1956:25: 116–117 och Pohjonen 1993: 143–144. Se även Taxell 1987: 57. 
1296 Se Taxell 1987: 57, 59 och 61. 
1297 Se Taxell 1972: 174. 
1298 Se även Taxell 1972: 174–175. 
1299 Enligt konsultbyrån Screen Digest kommer förtjänster från mobila tjänster i form av spel öka sex-
faldigt till 5,3 mrd euro från och med år 2004 till slutet av årtiondet. Nästan 80 % av alla förtjänster 
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informationsremsor, i vilka nyhets- och annan typ av text kan ingå.1300 Upphovsrätts-

ligt relevant är att man klarlägger i första hand, huruvida materialet är ett upphovs-

rättsligt skyddat verk enligt 1 § URL.  

 

Då upphovsrättligt skyddade verk tillgängliggörs för allmänheten på mobiltelefonens 

display kan spörsmål om de ideella rättigheterna föreligga. De ideella rättigheterna 

innehas av upphovsmannen till verket eller till en del av det. Om en ändring av det 

digitala verket i samband med tillgängliggörandet på displayen görs så, att upphovs-

mannens litterära eller konstnärliga anseende eller egenart kränks, sker intrång i hans 

respekträtt vad som stadgas i 3 § 2 mom. URL. Fråga kan vara om stympningar eller 

förkortningar av verket då de framträder i en sådan form.1301 Om en bearbetning av 

originalverket handlar det om då verk tillgängliggörs på mobilens display i en ny yttre 

form, men bibehåller den inre formen. Exempelvis kan det gälla bearbetningar av ver-

ket till så förenklad form, eller att bearbetaren önskat vidareutveckla verket, men att 

verket återges på ett för upphovsmannen kränkande sätt i enlighet med 3 § 2 mom. 

URL.1302 Om saken gäller en mekanisk och teknisk förändring av verket till att kunna 

tillgängliggöras för allmänheten på displayen, utan att förändra vare sig den yttre eller 

inre formen, förutsätts det i allmänhet inte en skapande insats, varmed upphovsman-

nens respekträtt inte heller berörs.1303  

 

Upphovsmannen kan hävda sin namnangivelserätt och har rätt att förbjuda att verket 

återges i förändrad form utan att han behöver anföra några särskilda skäl härtill. Där-

emot vad gäller rätten att förbjuda vidareöverlåtelse bör han däremot kunna åberopa 

sin ideella rätt endast om han kan påvisa att hans skyddsvärda personliga intressen 

kränks genom en överlåtelse.1304 Det är då här fråga om ideellt skydd för verkets in-

                                                                                                                                            
som kommer från nedladdningar av spel i mobiltelefoner härstammar från Korea och Japan, som ligger 
långt före Europa och USA vad gäller marknaden för dylika tjänster, se Reuters 2004 och Digital Me-
dia Europe 2004a. Till exempel Tokyobaserade mobiloperatören Bandai Networks erbjuder sedan år 
2003 sina kunder möjligheten att ladda ner noveller till mobiltelefonen, ca 150 böcker finns på en spe-
ciell webbsida varifrån de kan laddas ner som små filer och installeras på telefonen, se vidare Boda 
2005. 
1300 Noteras skall att tillämpningar med Symbian –teknik är jämförbara med Java– tillämpningar och 
kommer inte att särskilt behandlas här. 
1301 Se Harenko, Niiranen & Tarkela 2006: 24–25 och 51. 
1302 Se Harenko, Niiranen & Tarkela 2006: 57 . 
1303 Se Harenko, Niiranen & Tarkela 2006: 57 –58. 
1304 Se även Rosén 2006a: 163,  Pohjonen 1995:  189 och Saxén 1955: 265. 
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tegritet och upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller egenart, inte 

gentemot förvärvaren.  

 

Presence-teknik: Tillämpningar av presence-tekniken kan basera sig på standarder 

som sip (session initiation protocol), OMA’s (Open Mobile Alliance) imps eller Jabb-

ber’s xmpp, och fungera inom 3G-nätverk. I presence-tekniken är det frågan om en 

virtuell närvaro i ett rum skapat av ett eller flera nätverk. De personer som är s.a.s. 

närvarande kan nås omedelbart i de nätverk de är närvarande. Annan form av material 

som är relaterat till tillämpningarna av presence-tekniken kan även konstant uppdate-

ras i form av texter eller bilder, till exempel då priser, aktier, erbjudanden, menyer och 

väntetider för olika köer. Via ett tillägg av ett push-to-video-program kan användaren 

bland annat direkt överföra en videobild från sin kamera i mobiltelefonen. Presence- 

informationen som tekniken ifråga erbjuder behöver inte uppfattas som en tjänst i sig, 

utan som ett tillägg till andra typer av informationstjänster. För att tillämpningarna av 

tekniken skall förverkligas, är det viktigt att de är kompatibla med de datorsystem 

som används.1305  

 

Från ett upphovsrättsligt perspektiv är de relevanta frågorna här först och främst hu-

ruvida det material som överförs med hjälp av presence-tekniken är av den art att det 

uppnår verkshöjden och är upphovsrättsskyddat. Till exempel nyhetsnotiser, korta 

meddelanden är inte sådan information som skyddas av upphovsrätten. När materialet 

ifråga når verkshöjden så att det skyddas av upphovsrätten, är det essentiellt att även 

de ideella rättigheterna beaktas, i enlighet med god sed och lojalitetsprincipen. De sär-

skilda omständigheterna och omgivningar som kan vara aktuella när det är frågan om 

en ny teknik bör naturligtvis beaktas när det skall avgöras vad som är i enlighet med 

god sed och lojalitetsprincipen gentemot upphovsmännen. Principiellt sett finns det 

dock ingen orsak att lätta på kraven endast på grund av att tekniken ifråga är ny. Å 

andra sidan kan man påstå att i marknadsekonomiska förhållanden ställs krav på att 

upphovsmannen beaktar konsumenterna eller användarna och deras intressen utan att 

dock behöva ge avkall på sina egna berättigade intressen i oskälig mån.1306 

 

                                                 
1305 Se Lahti 2004: 14–15. Datorsystem såsom till exempel ICQ eller MSN Messenger. 
1306 Se Muukkonen 1993: 1044 och 1046 samt Mähönen 2001: 102 och 114. 
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 Flash-animationer: Flash är en teknik som baserar sig på effektiv vektor grafik och 

genom vilket det är möjligt att skapa animationer och handling i sekvenser som distri-

bueras för att uppföras i en Flash-spelare. Flash-animationer är t.ex. lämpliga för li-

neära presentationer som är synkroniserade längs en tidslinje. Flash-animationer an-

vänds bland annat i förevisningar, översikter och produktreklamer inom den elektro-

niska handeln, i serier och i filmtrailers.1307  

 

En nyhetsservice för mobiltelefoner som baserar sig på Flash-tekniken fungerar i 

England, Tyskland och Österrike. Med hjälp av en News Express- tillämpning uppda-

teras nyhetsinnehållet automatiskt två gånger per dag. Användaren kan till exempel 

bläddra igenom (browse) innehållet, få tillträde till redigerat material och väderleks-

prognoser, också då hans mobiltelefon inte är kopplad till nätverket.1308 Upphovsrätts-

skyddet för Flash-animationer kan förbättras genom att bygga in transaktionsfunktio-

nalitet direkt i de Flash-sekvenser som uppförs i Flash- spelaren. Till exempel då en 

Flash-sekvens är kopplat till en säker server, överför Flash-spelaren den krypterade 

informationen via en inbyggd browser. Ett krypterat svar sänds därefter tillbaka från 

den säkra servern och visas sedan på media browser-skärmen, istället för på media 

playback-skärmen var själva Flash-sekvensen visas.1309 Krypteringsprocessen ifråga 

kan som bäst förhindra illegitima handlingar, såsom olaglig exemplarframställning 

eller otillåtet tillgängliggörande för allmänheten. Säkerhetsåtgärderna kan även inklu-

dera åtgärder med vilka de ideella rättigheterna tryggas, till exempel då genom att ha 

namnangivelsen av upphovsmannen som ett steg i krypteringsprocessen och genom 

att begränsa utnyttjanden av Flash-animationerna till sådana som inte hotar upphovs-

mannens respekträtt. 

 

Gränssnitt (Interfaces): Gränssnitt skall i detta sammanhang förstås som visualise-

ringar av operativsystem, t.ex. av Java eller Symbian.1310 Vad gäller mobiltelefoner 

kan man påstå att gränssnitt avgör hur det ser ut på mobiltelefonens skärm. Då gräns-

snitt kan uppfattas som verk enligt 1 § URL som uppnår verkshöjden och omfattas av 

upphovsrättsskydd, är det viktigt från ideellrättslig synpunkt att dessa rättigheter ock-
                                                 
1307 Se Realnetworks 2004 och ServiceReal 2004. 
1308 Se T–Mobile 2004. 
1309 Se ServiceReal 2004. 
1310 Se bl.a. Santos et al. 2003: 53–55 och Löytynoja et al. 2003: 50.  Ikoner, fonter och display´s kan 
omfattas av mönsterskydd enligt EG Direktivet 98/71 om rättsligt skydd för mönster, som implemente-
rades i Finland 2002. Se även Stokes 2005: 89. 
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så tas hänsyn till.1311 Det som är av intresse är här huruvida upphovsrättigheterna till 

gränssnitten ifråga beaktas i enlighet med god sed. De ekonomiska rättigheterna är 

överlåtbara och kan överlåtas1312 genom t.ex. licenser eller avtal helt eller delvis. De 

ideella rättigheterna är dock i allmänhet inte överlåtbara1313 och skall beaktas i enlig-

het med god sed. I situationen ovan är det därmed upphovsrättsligt viktigt att a) 

namnangivelserätten för skaparna till gränssnitten beaktas i enlighet med god sed när 

gränssnitten används i operativsystemet Symbian i någon mobiltelefon, och b) ska-

parnas respekträtt tas hänsyn till, till exempel är det möjligt att producenten av opera-

tivsystemet eller mobiltelefonen ändrar gränssnitten i enlighet med sina önskningar 

men på ett sätt som gör intrång i gränssnittskaparnas respekträtt och inte är i enlighet 

med god sed. Enligt 2 § upphovsrättslagen har upphovsmannen uteslutande rätt att 

förfoga över verket, varför en ändring, som kränker upphovsmannens litterära eller 

konstnärliga anseende eller egenart enligt 3 § upphovsrättslagen inte är tillåten om 

man tillgängliggör verket för allmänheten. Vad gäller namnangivelsen är det här vä-

sentligt att namnen på upphovsmännen till de ursprungliga gränssnitten framkommer i 

något samband när gränssnitten används vidare. För respekträttens del gäller att såda-

na intrång inte får göras som kränker upphovsmännens konstnärliga anseende eller 

egenart, medan en bearbetning av teknisk karaktär enligt 4 § 1 mom. upphovsrättsla-

gen, till exempel då förändringar av teckenkoder som är nödvändiga för ändamålet 

bör accepteras.1314  

 

I digitala tillämpningsmiljöer utgår man även ifrån att upphovsmännens namnangivel-

serätt bör iakttas enligt god sed i enlighet med 3 § 1 mom. upphovsrättslagen. Enligt 

civilrättens allmänna rättsprinciper kan principen om god sed även tillämpas i sam-

band med respekträtten, fastän därom inte finns något allmänt stadgande i lagen1315. 

Enligt 3 § 2 mom. upphovsrättslagen må inte ändringar i verk företas så att det krän-

                                                 
1311 Om skyddet för gränssnitt vad gäller datorprogram, se artikel 1.2. och 1.3. i Direktivet om det rätts-
liga skyddet för datorprogram, 91/250. Se även t.ex. Mylly, U–M. 2005: 237 om ekonomiska aspekter 
på upphovsrättigheterna vad gäller gränssnitt. Se även Augustsson 2004b, som ger ett exempel på en 
situation där ett dotterbolag, UIQ, till producenten av operativsystemet Symbian, skapar gränssnitt för 
operativsystemet som skall användas i mobiltelefoner. Symbian samägs i sin tur av mobiltelefonbola-
gen Nokia, Sony Ericsson, Siemens, Samsung och Panasonic. De gränssnitt som UIQ skapar är plane-
rade för mera utvecklade mobiltelefoner och konkurrensen från bl.a. Microsoft är hård. 
1312 Se Vedenkannas 2002: 863. 
1313 Se Strömholm 1966:II:1: 274. Se även kapitel 3.4. Paternitetsrätten, om arbetsförhållanden och 
överlåtelsen av rättigheterna till datorprogram. Se Välimäki 2006: 32. 
1314 Se Olsson 1998: 85. 
1315 Se Apala–Arlander 1972: 186, Hakulinen 1965: 135–136, Kivimäki & Ylöstalo 1981: 392, Pöyhö-
nen 1999: 197–198, Saarnilehto 1992: 5, 1993: 2, 2005a: 135 och Ämmälä1993: 5 och 2001: 123. 
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ker upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller egenart. Ändringar 

som gjorts av andra än upphovsmannen kan skada upphovsmannen ifall verket utges i 

hans namn.1316 Fråga är då om att part inte i skälig mån tagit hänsyn till motpartens 

intressen enligt lojalitetsprincipen.1317 Enligt Saxén1318 har upphovsmannen två alter-

nativ till att avstå från sin namnangivelserätt då ändringar i verket skett, att upphovs-

mannen fordrar att verket inte offentliggörs i hans namn eller att det på verket anges 

att ändringarna inte härrör sig från honom. BK och upphovsrättslagen tillåter upp-

hovsmannen att avstå från att göra sin namnangivelserätt gällande. Här anförs att detta 

kan innebära ett vilseledande av allmänheten, men upphovsmannens personliga in-

tressen kan väga tyngre.  

 

Ändringsrättens omfång beror i hög grad på sedvana och överenskommelser med de 

separata upphovsmännnen. Upphovsmannens rätt att motsätta sig sådana ändringar i 

verket eller tillgängliggörande för allmänheten, som är ägnade att kränka hans 

respekträtt, hör till de viktigaste ideella befogenheterna han äger. Han har en suverän 

rätt att bestämma om den skepnad i vilken verket skall offentliggöras.1319 Men man 

kan enligt Saxén1320 tala om ett konkludent avtal eller ett tyst samtycke till att nöd-

vändiga ändringar i verk bör kunna företas för filmatisering, varmed sådana ändringar 

inte kan vägras eller innebära en kränkning i upphovsmannens ideella rätt. Enligt loja-

litetsprincipen betyder det, att part inte ensidigt driver sina egna intressen till men el-

ler skada för den andra parten1321. Frågan kan vara av avsevärd betydelse för den 

andra parten att kunna genomföra projektet. 

 

Chat kan om texten uppnår verkshöjden klassificeras som ett litterärt verk enligt 1 § 

URL. Logon anses i allmänhet åtnjuta varumärkesskydd, men kan ju i vissa fall utgöra 

ett fotografiskt verk och skyddas då enligt 1 § URL och kartor är också skyddade litte-

rära verk enligt 1 § URL. Om informationsremsorna är framställningar som uppnår 

verkshöjdskraven omfattas de också av upphovsrättsligt skydd enligt 1 § URL. 

 

                                                 
1316 Se KB 1953: 5: 48. 
1317 Se Muukkonen 1993: 1044 och 1046 samt Mähönen 2001: 102 och 114. 
1318 Se Saxén 1955: 183. 
1319  Se Castrén 1999b: 625. 
1320 Se Saxén 1955: 169. 
1321 Se t.ex. Halila & Hemmo 1996: 12, Taxell 1977: 149 och Ämmälä 1994: 3. 
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Med mobiltelefoner utrustade med Java-teknik är det möjligt att oberoende av plats 

och tid ladda ned digitala verk via mobiltelefonnätverket eller genom infrarött- eller 

Bluetooth-förbindelser. Med Java kan användaren även programmera tillämpningar av 

bättre kvalitet och få direkt förbindelse till Internet-servrar via en GPRS-kontakt, vil-

ket kan t.ex. möjliggöra funktionen som Internet-browser.1322 

 

När nya former att distribuera upphovsrättsligt skyddade digitala mobila verk upp-

kommer på marknaden, ökar även användarnas intresse att få tillgång till dylika tjäns-

ter. Tillhandahållarna av tjänsterna vill svara på användarnas önskningar, med den 

reservationen att deras investeringar och upphovsrättigheter är tryggade. Då de nya 

tillämpningarna gör det möjligt att överföra digitala verk mellan olika anordningar, 

såsom datorer, DVD-spelare, set-top boxar, digital TV: n och mobiltelefoner, är det än 

mer viktigt att skyddet för de verk som överförs tryggas och att detta görs genom ett 

övertäckande och enhetligt system som kan tillämpas på alla anordningar på ett 

rättvist och effektivt sätt.   

 

Upphovsmannen eller upphovsmännen till alla de ovannämnda verksarterna kan kräva 

att hans namn skall anges i förbindelse med det egna upphovsrättsligt skyddade ver-

ket, må vara att listan blir lång på de rättsberättigade, de kan ju då ingå i separata do-

kument. Principiellt sett har ju upphovsmannens intresse av att hans verk blir kända, 

att det syns att det är han som har skapat verken ifråga och denna önskan kvarstår, den 

gäller förutom vid framställning av exemplar av verkena, varje gång då de tillgänglig-

görs för allmänheten. Poängteras kan ytterligare att upphovsmännens krav på att bli 

nämnd består även då det begagnas utan lov eller oberoende av rättstitel under vilket 

det utnyttjas. Den goda seden har ansetts vara beroende av branschsedvänjan där är 

namnangivelsen inte absolut. Det väsentliga är därför att utveckla en god sed inom de 

nya teknikerna. Det finns inte förståelse för att ny teknik skulle göra namnangivelse-

regeln svårtillämpad med den följd att undantag från huvudregeln att namnge upp-

hovsmannen skulle bli sedvana. Man kan gärna anföra att man därför kunde ha som 

sedvana att man lämnar bort upphovsmannens namn endast om det är enligt god 

sed.1323 Med största sannolikhet får man då uppleva ett stort antal upphovsmän i upp-

                                                 
1322 Se t.ex. Vodaphone 2004. Enligt en prognos av ARC Group, kommer Java–tillämpningar att tillföra 
operatörerna förtjänster på upp till 15 mrd euro t.o.m. år 2008, se ARC Group 2004c. 
1323 Se Haarmann 2005: 143 och Sorvari 2005: 215. 
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ror krävande sina namnangivelserättigheter. Om upphovsmannens beteckningar är 

angivna på exemplar får namnangivelsen på de upphovsrättsligt skyddade verken inte 

borttagas.1324 De skyddsberättigade verken får inte ändras, stympas, förvanskas eller 

vanhedras på ett sätt som kränker upphovsmannens respekträtt.1325 Då dessa verksar-

ter har tillkommit i exempelvis Java-tillämpningar kan man utgå ifrån att utnyttjanden 

sker efter avtal med upphovsmannen enligt 28 § upphovsrättslagen, där det stadgas, 

att om inte annat avtalats, må den till vilken upphovsrätt överlåtits, inte ändra verket, 

vilket kan förstås med att upphovsmannen är skyddad mot att verket överhuvudtaget 

ändras utan hans medgivande.1326 

 

Som exempel i detta sammanhang kan även nämnas ett navigationssystem, Polaris, 

framställt av Telmap och som fungerar i mobiltelefoner med GPRS- Java. För att na-

vigationssystemet skall fungera, behövs en GPRS-Bluetooth anordning, som via satel-

lit är i kontakt med en programserver och med Bluetooth till mobiltelefonen. När Po-

laris sätts i telefonen och tillämpningsanordningarna är på, kan användaren informera 

programmet vart han vill navigera. Systemet letar då efter de mest lämpliga rutterna 

och visar sedan dem. Den information som distribueras förblir kvar i mobiltelefonens 

minne, vilket innebär, ifall det är fråga om upphovsrättsligt skyddade verk, exemplar-

framställning enligt 2 § URL. Såvida de digitala verken inte överförs vidare kan ut-

nyttjandet vara för eget bruk, enligt 12 § URL. Navigationssystemet ifråga omfattar 

Europa, USA, Mellanöstern, Australien, Nya Zeeland och Sydafrika. Även den fin-

ländska nätbaserade söktjänsten Eniro.fi erbjuder sina söktjänster för mobiltelefoner 

kostnadsfritt i form av t.ex. de s.k. Gula Sidorna, kartor och reserutt-rådgivning. Ock-

så här gäller det att uppmärksamma att de ideella rättigheterna till de berörda verken 

beaktas, ifall av att verken ifråga faller inom upphovsrättens skydd, dvs. uppfyller 

verkshöjdskraven.1327 

 

Från upphovsrättslig synpunkt kan det problematiska med ett dylikt navigationssy-

stem bl.a. vara att det är öppet för material från tredje parter. Exempelvis erbjuds in-

formation om objekt längs navigationsrutterna, bl.a. information om restauranger och 

deras menyer, turistsevärdheter, museer och andra objekt. Dylik information kan se-

                                                 
1324 Se SOU 1956: 25: 118. 
1325 Se Kivimäki 1966: 40–41. 
1326 Se SOU 1956: 25: 116, 119 och KB 1987: 8: 116. 
1327 Se Ihanus 2004: 7 och Reiss 2005b. 
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dan lagras i systemet och utnyttjas vid lämpligt tillfälle. Detta material från tredje par-

ter kan dock vara av sådan art att det är skyddat av upphovsrätt, till exempel då i form 

av bilder, målningar, konstverk och olika former av text. Upphovsmännens namnan-

givelserätt enligt 3 § 1 mom. upphovsrättslagen bör beaktas i enlighet med god sed då 

deras skyddade verk helt eller delvis görs tillgängliga för allmänheten och då exem-

plar av verk framställs. Detta gäller även för användarna av såväl analoga som digitala 

verk,1328 därför även navigationssystemet. Enligt principen om god sed och lojalitets-

principen vore att namnen på upphovsmännen skulle framkomma i samband med de-

ras verk, särskilt när det är fråga om en produkt, i detta fall ett navigationssystem, som 

säljs på marknaden och når stor spridning. Onekligen är det i upphovsmannens intres-

se i de flesta fall att det finns efterfrågan på hans verk, att hans goda renommé föder 

fler beställningar etc., varmed hänsyn till motparten bör tas i skälig mån.1329 Ett till-

gängliggörande i en för upphovsmannen påtagligen kränkande miljö, kan betraktas 

som kränkande för upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller egen-

art, om han inte gett sitt samtycke därtill.1330 Enligt 3 § 2 mom. upphovsrättslagen må 

inte verk ändras så att upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller 

egenart kränkes. Enligt 25a § URL får nog konst avbildas, men ifall konstverket är 

huvudmotivet får inte bilden utnyttjas i förvärvssyfte, i detta fall i navigationssyste-

met. 

 

4.3.4. Förvaltning av rättigheter i mobila digitala system 

 

En av de mest använda DRM-versionerna för mobiltelefontjänster har skapats av 

Open Mobile Alliance, OMA 1. Den har baserat sig på premissen att ett mobiltelefon-

system är ett slutet system som inte kan interoperera eller omprogrammeras med da-

torsystem. Idén har med andra ord varit att säkerhet kan uppnås emedan hela systemet 

skall uppfattas som ett tryggt system. Följaktligen är de grundläggande elementen för 

en säker eller skyddad omgivning a) källskydd1331, b) krypteringsmetoder och c) ska-

pandet av en skyddad digital domän genom tekniker som skyddar länkar. Den första 

versionen av OMA1 utkom år 2002. Den baserar sig på ett Open Digital Rights Lang-
                                                 
1328 Se RP 28/2004: 85, Koivumaa 2003: 32 och Sorvari 2005: 219. 
1329 Se Muukkonen 1993: 1044 och 1046 samt Mähönen 2001: 102 och 114. 
1330 Se Kivimäki 1966: 41. 
1331 Källskydd gäller i detta sammanhang att inte känslig information missbrukas, bl.a. då i form av 
kränkningar av namnangivelse– och respekträtten, se mer Guth 2003: 105–107 och Andersson & Beh-
ring 2004: 2. 
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uage (ODRL) och är avgiftsfritt (Ett alternativ är XrML, eXtensible rights markup 

language, som skapats av Xerox och Microsoft). Många stora aktörer på marknaden 

för mobiltjänster använder OMA 1, t.ex. Nokia, Siemens och andra europeiska och asi-

atiska aktörer på mobilmarknaden. Det skydd som systemet ger passar sig för digitalt 

material av s.k. lägre kvalitet inom nätverk med lägre kapacitet och för mobiltelefoner 

med inte så komplicerade funktioner.1332  

 

Ifall OMA 1 DRM-standarden används som ett exempel, kan det konstateras att den 

innehåller tre nivåer av skydd och funktionalitet för att skydda digitalt material såsom 

ringtoner, bakgrundsmusik, spel, video- och ljudklipp och s.k. skärmsparare (screen 

savers).1333  

 

Den första nivån, Forward Lock, har som uppgift att förhindra överföringar av upp-

hovsrättsskyddat material från en mobilanordning till en annan, till exempel att för-

hindra illegal P2P-distribution. Överföring till allmänheten av upphovsrättsligt skyd-

dade verk konsumeras inte i enlighet med artikel 3 (3) Infosocdirektivet. Användaren 

har inte rätt att överföra skyddade verk utan upphovsmannens tillstånd. Om verket 

överförs till allmänheten krävs upphovsmannens godkännande, enligt artikel 3 Info-

soc-direktivet och 2 § 1 och 2 mom. URL.1334 

 

Den andra nivån, Combined Delivery, hindrar också distributionen och överföringen 

av skyddat material, men kan därutöver kontrollera utnyttjandet av det ifrågavarande 

materialet. Emedan meddelanden i ett DRM-system består av två objekt, materialet i 

sig och ett rättsobjekt, som är inskrivet i materialet med ett rättsspråk (Right Expres-

sion Language, REL), kan detta REL definiera reglerna för utnyttjandet av materialet. 

Reglerna kan till exempel gälla begränsningar av förhandsvisning av materialet, anta-

let gånger materialet får utnyttjas och den tid som materialet får utnyttjas. Använda-

ren, till vilken materialet distribueras, kan inte sända det eller rättsobjektet vidare till 

en annan konsuments mobiltelefon.1335 

  

                                                 
1332 Se mer i Guth 2003: 105–107. 
1333 Se t.ex. Buhse 2004: 2–4. 
1334 Se RP 28/2004: 20–23 och 81–82  samt Haarmann 2005: 122–123 och 167–168. 
1335  Se Buhse 2004: 2–4. 
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Den tredje nivån, Separate Delivery, erbjuder förbättrat skydd för digitalt material av 

högre kvalitet då materialet krypteras med en symmetrisk kryptering till ett DRM ma-

terialformat (DRM Content Format, DCF).1336 Krypteringen sker så att intrång i de 

ideella rättigheterna inte sker. Det är här möjligt att utnyttja materialet med ett rättsob-

jekt och en symmetrisk krypteringsnyckel för materialet (Content Encryption Key, 

CEK), som levereras separat från materialet i sig.1337 Varje användare bör sålunda ha 

en egen CEK för att kunna utnyttja det material som distribueras. En mekanism som 

uppdaterar rättigheter kan göra det möjligt för användaren att kontakta tillhandahålla-

ren av materialet för att få tillstånd till antingen förhandsvisning eller köp av det mate-

rial som levereras åt honom.1338 Här gäller att krypteringen kan i sig innehålla infor-

mation om upphovsmännen och ej bör avlägsnas.  

 

För de ideella rättigheternas del kan utnyttjandet av DRM-systemet till exempel förut-

sätta att upphovsmännens namn anges automatiskt i processen när materialet beställs, 

mottas, visas eller lyssnas till. Avlägsnandet eller ändringen av dylik information, så-

som uppgifter på upphovsmännen, är förbjudet, ifall man inte har upphovsmännens 

tillstånd eller ifall det inte är tillåtet i lag, och stridande mot namnangivelserätten, i 

enlighet med 3 § 1 mom URL samt mot förbudet i 50d § URL mot att avlägsna eller 

ändra elektronisk information om rättighetsförvaltning genom vilken verket, upp-

hovsmannen eller någon annan rättsinnehavare identifieras.1339 Bestämmelserna gäller 

även för närstående rättigheter enligt 50e § URL. Att avlägsna eller ändra dylik in-

formation är inte i enlighet med varken principen om god sed eller lojalitetsprincipen. 

                                                 
1336 Med symmetrisk kryptering avses egentligen att krypteringens algoritmer är symmetriska, till ex-
empel att de använder samma nyckel för både kryptering och dekryptering. Detta kan bl.a. ha de prak-
tiska konsekvenserna att sändaren och mottagaren av materialet måste bestämma en särskild hemlig 
nyckel och inte avslöja den för någon annan part för att möjliggöra en säker kommunikation dem emel-
lan, se vidare i t.ex. Spenger 2003: 63–64.  
1337 Till exempel OMA 1förutsätter att CEK skall levereras separat via WAP till mobiltelefonen med 
auktorisering och var den sedan kan användas för dekryptering av materialet ifråga. Vissa mobiltele-
fonmodeller, från t.ex. Siemens och Nokia, kan säkert spara rättsobjektet så att konsumenten inte 
kommer åt det. Det är då endast mediespelaren (mediaplayer) i den specifika mobiltelefonen som har 
tillträde till det krypterade materialet och rättsobjektet med CEK för att kunna utnyttja materialet ifrå-
ga, t.ex. spela eller visa det, se vidare Buhse 2004: 2–4. 
1338 Angående betalningen av de mobila digitala tjänsterna, uppskattar ARC i en rapport att betalning-
arna kommer att uppgå till ca. 50 miljarder euro t.o.m. år 2009. Det är då särskilt tjänster som erbjuder 
underhållning som kommer att öka, men även andra tjänster som till exempel gör det möjligt att använ-
da elektroniska pengar nedladdade i telefonen, se ARC– Group 2004a. Se även ARC–Group 2004b om 
frågan huruvida EU:s E– valutadirektiv kommer att befrämja eller hindra den elektroniska kommersen, 
t.ex. då om åsikten att vissa EU– medlemsländers mobila betalningssystem och –infrastrukturer utveck-
las snabbare än sådana länders vars strategi endast baserar sig på implementeringen av EU–direktivet. 
1339 Se RP 28/2004: 43 och 138 samt Harenko, Niiranen & Tarkela 2006: 259.  
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Till exempel kunde det innebära att man försöker framställa verket som sitt eget, vil-

ket strider mot namnangivelseplikten, eller skaffa sig otillbörlig nytta på den ur-

sprungliga upphovsmannens bekostnad. Enligt lojalitetsprincipen bör man i skälig 

mån ta hänsyn till motpartens intressen och genom ett dylikt handligssätt skall man 

inte förorsaka skada åt motparten.1340  

 

Ifall att mottagaren som har nedladdat det mobila materialet vill sända det vidare via 

mobiltelefon till en annan konsument, användare, kan DRM-systemet kräva att den 

andra konsumenten, användaren, har en egen CEK för att kunna utnyttja materialet. 

Genom en uppdateringsmekanism för rättigheter (rights - refresh mechanism) kan den 

andra konsumenten, användaren, kontakta tjänstetillhandahållaren för att få rätt att 

förhandsse eller köpa licens till det material han mottagit. Ur de ideella rättigheternas 

synpunkt kan processen ifråga innebära att upphovsmannens rättigheter tryggas, till 

exempel namnangivelsen kan utgöra en förutsättning för att få tillträde till ett särskilt 

material. Det är därtill möjligt att processen med tillförskaffandet och kryptering av 

rättigheter kan garantera att upphovsmannens verk inte förekommer i former eller 

sammanhang som kränker upphovsmannens respekträtt, hans litterära eller konstnärli-

ga anseende eller egenart. I de fall då användaren skaffat tillstånd, t.ex. köpt licens, att 

använda det skyddade materialet kan fråga om lojalitetsprincipen vara, att man kan 

förutsätta att ett hänsynstagande av den andra partens intressen sker om man inte 

oskäligt hamnar att kränka sina egna berättigade förmåner.1341 

 

För alla eventualiteter av intrång i en säker och skyddad omgivning bör man dock ge 

akt på att de ideella rättigheterna inte kränks, dvs. att namnangivelse- och respekträt-

ten respekteras. Upphovsmannens namn bör anges i samband med de digitala ver-

ken.1342 Man kan appellera till branschsedvänjan eller till att utveckla en god sed i 

branschen att man iakttar när, på vilket sätt och i vilken omfattning upphovsmannens 

namn anges vid exemplarframställning och överföring till allmänheten eller andra till-

gängliggöranden av hans verk. Att frångå namnangivelse tillåts endast om det är fråga 

om god sed.1343 Frågor i namnangivelserätten gäller också avlägsnande av namnet el-

ler namnlogon och att namnangivelsen sker enligt god sed i den form och på det sätt 

                                                 
1340 Se Pohjonen 1994: 148–149. 
1341 Se KB 2002: 5: 61–62 och RP 28/2004: 39. Se Kohonen 1997: 127. 
1342 Se Harenko, Niiranen & Tarkela 2006: 84–85 och 459.  
1343 Se Haarmann 2005: 143. 
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som upphovsmannen önskar.1344 Fråga är även om upphovsmannens subjektiva åsik-

ter.1345 Det är tekniskt möjligt, eller kort sagt digitalt enkelt, att ange namnet på upp-

hovsmannen och det är inte en ovidkommande angelägenhet för denne att bli nämnd 

som skapare till verket ifråga.1346 De upphovsrättsligt skyddade verken får inte beskä-

ras, stympas, klippas eller ändras kränkande så att intrång i respekträtten sker enligt 

objektiv måttstock, men med hänsyn till upphovsmannens subjektiva åsikter.1347 En 

kränkande och vanhedrande ändring kan förorsaka skada för upphovsmannens anse-

ende eller egenart och för upphovsmannens renommé är det fruktbart att handlingarna 

sker i enlighet med 3 § upphovsrättslagen och med vad de allmänna principerna om 

god sed och lojalitetsprincipen föreskriver.1348 Enligt lojalitetsprincipen skall part i 

skälig mån ta hänsyn till motpartens intressen. Part, användaren, bör iaktta motpar-

tens, upphovsmannens, intressen att få dra ekonomisk nytta av den goodwill som han 

skapat med sina verk i originalform utan kränkande ändringar eller försummelse av 

namnangivelse.1349 

 

Plikten att ange upphovsmannen då verket görs tillgängligt för allmänheten anses 

framstå som en positiv förpliktelse. Med utgångspunkt från vad god sed kräver skall 

man beakta den form som upphovsmannen själv brukar använda. Den negativa befo-

genheten är, att upphovsmannen kan förbjuda att det avlägsnas förefintliga upphovs-

mannabeteckningar på exemplar av verk i enlighet med vad god sed föreskriver.1350 

Informationen om upphovsmannen får inte förvrängas på ett sätt som strider mot upp-

hovsmannens ideella rättigheter.1351 Informationsskyldigheten är en särskyldighet 

inom lojalitetsprincipen, enligt vilken part skall i skälig mån beakta motpartens för-

måner eller intressen och inte förorsaka skada åt honom, eller åtminstone sträva efter 

att minimera dylik skada.1352 

 

 

                                                 
1344 Se Pohjonen 1993: 139 och Harenko, Niiranen & Tarkela 2005: 49. 
1345 Se HD 2005: 92, där man ansåg, att vid värdering av namnangivelserätten skulle särskild uppmärk-
samhet ges åt upphovsmannens vilja och syfte.  
1346 Se Koivumaa 2003: 32 och Sorvari 2005: 219. 
1347 Se KB 1953: 5: 7 och 49, SOU 1956: 25: 123 samt Castrén 1999b: 625 och Haarmann 1999: 107. 
1348 Se Pohjonen 1993:  142–143. Se även HD 1975 II 37, där domstolen fäste uppmärksamhet vid att 
att handlingen varit i strid mot god sed. 
1349 Se Haarmann 1999: 103, Nordell 1991: 381 och Koivumaa 2003: 31. 
1350 Se t.ex. Castrén 1999a: 600 och 620 samt Saxén 1955: 19. 
1351 Se Kivimäki 1966: 38. 
1352 Se närmare kapitel 3.2.5. Se även Rudanko 1989: 37. 
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4.3.5. Ideella rättigheter och ringtoner 

 

Ifall de mobila ringtonerna tas som exempel, bör det först konstateras att ringtonerna 

är en av de mest populära mobila tjänsterna och utgör även en inkomstkälla för mu-

sikbolagen.1353 Distributionen av digitalt material via mobiltelefoner tog fart med 

ringtonerna. Då nya och mera smarta telefoner utvecklats, till exempel med bättre 

färgskärmar och ljudkapaciteter, och då mobilnätverkens kapacitet ökat, har det blivit 

möjligt att erbjuda digitalt material av högre kvalitet, i form av bland annat musik, 

videosekvenser, animerade färgbilder och spel, såväl som att erbjuda möjligheter att 

distribuera och förhandsvisa det digitala materialet. I och med denna utveckling upp-

kommer upphovsrättsliga frågor med ideell anknytning angående det digitala materia-

let i fråga1354. Frågor gällande mobiltelefonernas ringtoner har behandlats av Upp-

hovsrättsrådet i Finland år 2000. 

 

Upphovsrättsrådets utlåtande 2000: 12:  Upphovsrättsrådet ombads ge ett utlåtande angående huruvi-

da Teosto ry hade rätt att licensera kompositioner till ringtoner i mobiltelefoner utan att fråga om till-

stånd av upphovsmannen. Fråga var också om upphovsmännens ideella rättigheter. Rådet tog inte 

ställning till frågan om licensering, eftersom den inte hörde till upphovsrättsrådets behörighet. Rådet 

fäste dock i sitt utlåtande ur ett allmänt perspektiv uppmärksamhet vid upphovsmannens ideella rättig-

heter .1355 

 

Upphovsrättsrådet konstaterade i sitt svar gällande 3 § 2 mom. URL, att eventuella 

kränkningar av de ideella rättigheterna bör alltid värderas i varje enskilt fall och att 

som måttstock vid värderingen skall användas en objektiv måttstock med beaktande 

även av upphovsmannens subjektiva synvinkel i saken. Dessa konstaterande av upp-

hovsrättsrådet är allmänt godkända i rättslitteraturen och förekommer i förarbetena till 

lagen.1356 Förutom det konstaterade ansåg Upphovsrättsrådet, att musikaliska verk 

kommer att ändras ofta i enlighet med användningssyfte, då de används som ringtoner 

                                                 
1353 Enligt en prognos av Baskerville/Informa Media, kommer ringtoner att inbringa upp till 12% av 
den totala försäljningen av musik år 2008, se vidare Ringtonia 2004a. I USA, där marknaden för diver-
se mobila tjänster är mer utvecklad, talas det numera om good vs. poor tech etiquette, dvs. om goda vs. 
dåliga seder vid användningen av nya teknologiska apparater. Till exempel angående ringtoner har 
man en egen kategori av s.k. DisTones, i.e. ring toner som mer eller mindre upplevs som en pina och 
stör allmänheten, se Rashid 2005. Se ytterligare Huuskonen 2006: 222. 
1354 Se Huuskonen 2006: 224. 
1355 Se Upphovsrättsrådet 2000: 12 ”Matkapuhelinten soittoäänet” (Ringtoner i mobiltelefoner). Se 
även Koivumaa 2004: 35. 
1356 Se t.ex. Haarmann 2005: 144 och KB 1953:5: 49. 
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i mobiltelefoner. På grund av detta fäste rådet uppmärksamhet vid de ideella rättighe-

terna till den del, att i dylika situationer är det av betydelse hur ändringarna görs. I 

rådets utlåtande gick man igenom ur ett allmänt perspektiv stadgandet i 3 § 1 mom 

URL om namnangivelseskyldigheten och även ställningstaganden i förarbeten till la-

gen. Enligt rådet kan man i tolkningen ha hjälp av uppfattningar om syftet med an-

vändningen och de seder som råder i ifrågavarande bransch. Separat konstaterade rå-

det, att namnangivelseskyldigheten gäller hela verket samt dess delar.  

 

Enligt 3 § 2 mom. URL får man inte ändra ett verk så att det kränker upphovsmannens 

konstnärliga anseende eller egenart och inte heller tillgängliggöra det för allmänheten 

i sådan form eller i sådant sammanhang som är på angivet sätt kränkande för upp-

hovsmannen.1357 Om man till exempel förkortar ett musikaliskt verk till en rington på 

30 sekunder kan det vara fråga om att man tillgängliggör det i sådan form som är 

kränkande, dvs. en förvanskning av verket sker. Ett ingrepp i ett verk kan menligt på-

verka upphovsmannens konstnärliga anseende. Det kan vara fråga om ett rent person-

ligt intresse för upphovsmannen att hindra sådana åtgärder. Det kan vara fråga om ett 

lidande att uppleva ingrepp som gjorts i det musikaliska verkets form utan insikter om 

upphovsmannens intentioner.1358 Upphovsmannen har rätt att kräva skydd mot åtgär-

der som innebär ett angrepp mot det musikaliska verkets integritet och kränker den 

känsla som han hyser för sitt musikaliska verk. Här kan man som exempel nämna hur 

ett verk med en seriös fosterländsk hyllning eller nationalsång används som en rington 

i mobiltelefoner, tillgängliggörs för allmänheten i vitt skilda miljöer.1359  

 

Då ändringar görs i musikaliska verk, t.ex. då exemplar därav framställs eller det 

framförs offentligt skall man vid bedömningar huruvida ändringarna kan anses för 

kränkande se saken ur upphovsmannens synpunkt, men i övrigt anlägga en objektiv 

måttstock.1360 Vid bedömningen anses att man bl.a. skall beakta konstarten, omstän-

digheterna i det enskilda fallet, det musikaliska verkets art och dess betydelse i konst-

närligt hänseende. Väsentligt är också att beakta om återgivningen ges i ursprunglig 

                                                 
1357 Se KB 1953: 5: 49 och Harenko, Niiranen & Tarkela 2006: 51. 
1358 Se Harenko, Niiranen & Tarkela 2006: 52. 
1359 Se Herler, B. 2001: 290–292  
1360 Se KB 1953: 5: 7 och 49, Castrén 1999b: 625, Haarmann 2005: 144 och Harenko, Niiranen & Tar-
kela 2006: 52. 
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form eller i t.ex. en förkortad form för populärbruk såsom rington i mobiltelefoner.1361 

Frågan gäller om ändringen är obetydlig, om tendensen i verket bibehålls eller om 

upphovsmannens anseende är kränkt. Han kan även känna sig som kränkt om yttre 

obetydliga ändringar gjorts som kan förvanska det musikaliska verket. Musikaliska 

verk av s.k. lägre valör anses inte vara lika känsliga för ändringar, men även här är 

upphovsmannen skyddad mot allvarligare ingrepp. Även då upphovsmannen överlåter 

rätten till verket kan han hävda sina intressen och bestämma på vilket sätt och under 

vilka former tillgängliggörande för allmänheten skall ske.1362  

 

Allteftersom ringtonerna har blivit på modet och efterfrågade, har de också blivit ob-

jekt för otillåten exemplarframställning och otillåtet tillgängliggörande för allmänhe-

ten, till exempel förekommer det webbsidor som bjuder ut ringtoner från musik av 

upphovsmän vars tillstånd till detta saknas eller operatörer som gör cover-versioner av 

populära melodier och sedan använder dessa för att skapa ringtoner utan att ha rättsin-

nehavarnas tillstånd.1363 De ekonomiska rättigheterna omfattar exemplarframställ-

ningsrätten och rätten att tillgängliggöra för allmänheten enligt 2 § URL.1364 Från en 

ideellrättslig synpunkt är det problematiskt att det förekommer operatörer på markna-

den som bjuder ut ringsignaler som baserar sig på populära melodier och använder 

sedan namnen på upphovsmännen till originalversionerna för att marknadsföra signa-

lerna, om det inte sker med upphovsmannens tillstånd. 

 

För det första bör upphovsmannens namn framkomma oberoende av den rättstitel un-

der vilken verket utnyttjas och även för det fall att det begagnas utan lov,1365 till ex-

empel när ringtonerna beställs från en tjänstehållare som har ett s.k. cover-musikaliskt 

verk i sitt utbud.  

 

                                                 
1361 Se Harenko, Niiranen & Tarkela 2006. 51. 
1362 Se Kivimäki 1966: 41 och Harenko, Niiranen & Tarkela 2005: 49. 
1363 Särskilt i Asien har tillväxten inom mobiltelefonservice–industrin lett till en omfattande illegal ko-
piering och upphovsrättsintrång vad gäller ring toner, se Ringtonia 2003. 
1364 De förtjänster som ringtoner inbringar delas normalt mellan mobilnätverksoperatören, försäljaren 
av ringtoner och rättsinnehavarna. I dagens läge erhåller operatören upp till 50 % av inkomsterna. Se 
Ringtonia 2004b och Convedia 2004 och notera t.ex. nyheten i Pressens Tidning 19.5.2005, att medie-
företagen och mobiloperatörerna inte kommer överens om de mobila innehållstjänsterna på grund av 
stor oenighet om just intäktsfördelningen. 
1365 Se HD 2005: 43, vilket fall behandlats mer omfattande i kapitel 3.4. Paternitetsrätten. Se dessutom 
Haarmann 2005: 140. 
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För det andra gäller, att trots att huvudregeln borde vara att upphovsmannen alltid 

skall anges då exemplar framställs eller tillgängliggörs för allmänheten, att upphovs-

mannen skall anges på det sätt som god sed kräver eller vid fall av utelämnande om 

det sker enligt god sed. Man kan inte avstå från att namnge upphovsmannen enbart 

med hänvisning till sed. Namnet kan lämnas oangivet endast, om det är enligt ”god” 

sed eller om man avtalat därom med upphovsmannen.1366 Här har motiveringarna va-

rit att då verk framförs offentligt under sådana förhållanden att det knappast kan vara 

av betydelse för upphovsmannen att regeln iakttas, är det inte heller påkallat enligt 

god sed.1367 Man har inte i lagtexten angett vilka undantag som bör gälla från huvud-

regeln, detta kan särskilt påpekas då den tekniska utvecklingen går med stormsteg 

framåt. Sedvänjor har utvecklats på olika områden och på ett flertal områden har sed-

vänjorna stadfästs. På mobila tillämpningsområdet har ännu inga allmänt erkända 

sedvänjor utbildats. Ett godtagande av rådande sedvänja att ange upphovsmannen vid 

musikaliska verk förekommer, man torde inte enligt god sed låta bli att namnge upp-

hovsmannen. Här gäller att främja en sedvanebildning av namnangivelse på det mobi-

la tillämpningsområdet. Om osäkerhet ännu förekommer på detta område kunde en 

säkerhetsåtgärd vara, att namnge upphovsmannen.1368  

 

För det tredje skall namnet på upphovsmannen skrivas på ett sätt eller i den form som 

upphovsmannen själv brukar använda för att undvika förväxlingar, med utgångspunkt 

från vad god sed kräver.1369 I mobila miljöer gäller att åstadkomma en sådan sedvänja 

visavi namnangivelsen, att det praktiskt tekniskt når en tillfredsställande lösning, t.ex. 

anges enbart upphovsmannens signum, om ett utsättande av hela namnet kunde föror-

saka att verkets konstnärliga anseende skulle gå förlorad.1370  

 

För det fjärde är upphovsmannen skyddad mot att verket ändras utan hans tillstånd 

om ett verk utnyttjas utan förståelse för upphovsmannens intentioner, det skall inte 

heller skilja sig från upphovsmannens verk på ett sätt som kränker hans konstnärliga 

anseende och egenart, t.ex. korta delar av verk, som ger en förvrängd bild av helhets-

intrycket. I detta fiktiva fall kan en ändring till en cover-låt vara kränkande för upp-

                                                 
1366 Se Haarmann 2005: 143. 
1367  Se Sorvari 2005: 213–214. 
1368 Se Haarmann 2005: 143 och Sorvari 2005: 215 och 219.  
1369 Se HD 2005: 92. 
1370 Se RP 28/2004: 44–45. Se även Kivimäki 1966: 40 om utsättande av signatur. 
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hovsmannen, men det bör anläggas en objektiv måttstock vid bedömningen. Främst 

gäller frågan i denna punkt att det överhuvud är en otillåten exemplarframställning, 

men som även för den skull kan vara kränkande för upphovsmannens anseende och 

egenart.1371  

 

För det femte kan som ett intrång i respekträtten anses ifall det musikaliska verket 

sätts i ett sådant sammanhang eller miljö som kan vara till men för upphovsmannens 

ideella intressen. Enligt lojalitetsprincipen skall part i skälig mån ta hänsyn till den 

andra partens intressen. Egen verksamhet eller egna förehavanden bör i mån av möj-

lighet inte förorsaka skada åt motparten genom att nyttja det musikaliska verket mot 

upphovsmannens intressen. Detta kan ske utan att verket stympats eller ändrats. Ring-

tonerna kan härstamma från ett musikaliskt verk med djup allvarlig eller religiös ka-

raktär och har blivit satta i ett sammanhang som inte är förenligt med upphovsman-

nens önskan.1372  

 

I och med att mera utvecklade ringtoner börjar förekomma, såsom polyfona ringtoner 

som låter som riktig och normal musik och med personaliseringen av ringtoner, t.ex. 

möjligheten att identifiera den som ringer genom att låta en specifik melodi spela när 

den personen ringer, eller med så kallade ring-back toner, som består av ljud eller me-

lodier som kan lyssnas till medan den som ringer väntar på att förbindelsen till den 

som han uppringt fullbordas1373, ökar onekligen även riskerna för upphovsrättsintrång. 

Ju högre kvalitet ringtonerna har och ju högre förtjänster de inbringar, desto mer at-

traktiva är de också för mer eller mindre olovliga utnyttjanden.1374 Ser man att kvalitet 

innebär ett musikaliskt verk som uppfyller verkshöjdskraven, bör i första hand till-

stånd för användning fås av upphovsmannen.1375 För upphovsmannen kan ändringar i 

verk då exemplar därav framställs eller tillgängliggörs för allmänheten betyda att man 

bör göra en bedömning huruvida intrånget kränkt hans konstnärliga anseende eller 

                                                 
1371 Se Koktvedgaard & Levin 2003: 142, Harenko, Niiranen & Tarkela 2006: 50 och Sorvari 2005: 
222. 
1372 Se Kivimäki 1966: 41 och Sorvari 2005: 222 samt Pohjonen 1994: 149. 
1373 Se t.ex. Huuskonen 2006: 224. 
1374 Se Sorvari 2005: 230. Ett scenario som ytterligare kan bli verklighet är marknadsföringen och dis-
tributionen av ringtoner kommer att kunna ske utan något egentligt reklammaskineri eftersom använ-
darna i sig marknadsför och tillkännagör sina ringtoner för andra potentiella användare och därmed 
lockar nya konsumenter att beställa just dessa ifrågavarande ringtoner, se t.ex. Digital Lifestyles 
31.5.2005. 
1375 Se Harenko, Niiranen & Tarkela 2006: 22 samt Upphovsrättsrådet 2000: 12 ”Matkapuhelinten soit-
toäänet”.  
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egenart enligt en objektiv måttstock, men hänsyn bör även tas till upphovsmannens 

subjektiva åsikter.1376 Bedömningen sker avseende å den konstart det är fråga om och 

av omständigheterna med detta särskilda fall då ändringar i musikaliska verk utnyttjas 

som polyfona ringtoner. Verkets art, exempelvis ett uppskattat musikaliskt verk och 

dess betydelse i konstnärligt hänseende, bör beaktas.1377  

 

En fråga som ytterligare bör beaktas är den ändrade formen som verket presenteras i 

då det framförs som en stympad rington. Man har ifrågasatt om det endast är vid in-

trång i verk av högre valör, som är objekt för kränkning, men här har man i förarbete-

na1378 utgått ifrån att fastän kraven inte är lika stränga vid intrång i verk av annan va-

lör, såsom i snapsvisekulturen, bör upphovsmannen vara skyddad mot ingrepp. Det 

betyder, att en trubadur kan åberopa intrång i sitt musikaliska snapsviseverk om man 

gjort avsevärda intrång i den vid användning av den i ringtonsammanhang. Utövande 

konstnärers framföranden utnyttjas i stor utsträckning i mobila ringtonssammanhang. 

Exempelvis en operasångerskas inspelningar används i förkortade stympade versioner 

som ringtoner. Kränkning kan ske i den utövande konstnärens anseende och egenart 

då t.ex. seriösa tolkningar av högt värderade operaarior stympats till korta ringsigna-

ler, ifall inte upphovsmannen eller den utövande konstnären har godkänt ändring-

en.1379 Det kan vara fråga om en kränkning av respekträtten även, då ändringen av 

verket eller framförandet av det i sig är tillåtet på basen av upphovsmannens tillstånd 

eller med stöd av stadganden i lagen.1380 

 

För att licensiera nya toner krävs följaktligen lagligt tillstånd av rättsinnehavarna, i 

enlighet med 2 § URL. De största operatörerna har ingått avtal med säljare som licen-

serar och formaterar ringtoner för kundernas del.1381 Personer som beställer ring-

backtoner kan genom att använda ett webb-gränssnitt (interfaces) eller tangentbordet 

                                                 
1376 Se Haarmann 2005: 144, KB 1953:5: 7, 49, Castrén 1999 b: 625 och Harenko, Niiranen & Tarkela 
2006: 52. 
1377 Se Harenko, Niiranen & Tarkela 2006: 52. 
1378 Se SOU 1956: 25: 123. 
1379 Se Harenko, Niiranen & Tarkela 2006: 51–52. 
1380 Se KB 1953:5: 48–49 och Sorvari 2005: 222. 
1381 Jämför t.ex. med nyheten att företaget BlingTones har ingått avtal med populära musikproducenter 
och musikartister som möjliggör att originalexemplar på 30 sekunder av musikverk kan framföras i 
form av ringtoner, se Mi2n 22.1.2005. Se dessutom Huuskonen 2006: 223–224. 
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på mobiltelefonen specificera och hämta personaliserade ring-backtoner från ett digi-

talt bibliotek.1382  

 

När rättigheterna till en melodi är tryggade från musikutgivaren och rättsinnehavarna 

kan den formateras till ett antal digitala format och sedan appliceras som en rington 

till olika mobiltelefontyper som accepterar nedladdningar av ringtoner. Här ändras 

verkets yttre form, som kan vara enbart en teknisk åtgärd.1383 Men fråga kan även vara 

om andra ändringar som är nödvändiga för ändamålet, t.ex. avsevärda förkortningar. 

Ändringen får inte göras i en sådan form att det är kränkande för upphovsmannens 

litterära eller konstnärliga anseende eller egenart. Upphovsmannen skall vara skyddad 

mot att ändringar görs på ett sätt som förringar orignalets konstnärliga nivå och stil 

eller innebär ingrepp i dess bärande innehåll eller tendens enligt 3 § 2 mom. upphovs-

rättslagen.1384 Trots skicklighet i utförandet kan brist på känsla för verkets egenart re-

sultera i ett förringande av verket, vilket kan upplevas kränkande för upphovsmannen. 

Med stöd av lojalitetsprincipen kan förutsättas att man även i ringtonsammanhang re-

spekterar upphovsmannens känsla för verket och inte gör sådana förvanskningar eller 

undermåliga ändringar som kränker hans konstnärliga anseende eller egenart. 

 

Huvudprincipen vid namnangivelserätten enligt 3 § 1 mom. URL, att ange namnet på 

upphovsmannen alltid då inte omöjligt, eller på det sätt som god sed kräver, skall ock-

så gälla upphovsrättsskyddat digitalt material som distribueras i mobiltelefontjänster. 

Begränsningar som utrymmet, tiden och kapaciteten kan ställa måste naturligtvis be-

aktas. Man kan också välja alternativet att utnyttja en angivelse av signum. Det är inte 

nödvändigtvis så att upphovsmannens namn bör anges direkt i anslutning till själva 

verket, utan kan även till exempel anges när det upphovsrättsskyddade materialet be-

ställs eller mottas. Som exempel kan nämnas Apple’s populära iPod suffle-mp3-

spelare som baserar sig på s.k. flash-teknik med spelprogrammet iTunes och med vil-

ken användaren kan ladda spela och lyssna på musiklåtar som nedladdats från Inter-

net. Ur upphovsrättslig och särskilt ideellrättslig synvinkel kan det te sig problema-

tiskt att denna mp3-modell saknar display, vilket gör att användaren inte får direkt 

information om de utövande konstnärerna, (upphovsmännen) eller titeln på det mu-

                                                 
1382 Se Ringtonia 2004b och Convedia 2004. 
1383 Se Haarmann 2005: 89–90 och Harenko, Niirala & Tarkela 2006: 57–58. 
1384 Se vidare t.ex. SOU 1956:25: 123. 
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sikverk som spelas. iPod suffle-spelaren är dock kopplad till en dator via en usb-

anknytning och därmed kan information om upphovsmännen till och titeln på musik-

verket framkomma på datorns display.1385 

 

Paternitetsrätten har blivit viktig för upphovsmannen på den kommersiella markna-

den. Produkter och tjänster marknadsförs särskilt med hjälp av varumärken och brand. 

Hur välkänt ett verk är, är även ett centralt element för musikaliska verks framgång. 

Namnangivelse av upphovsmannen kan jämföras med användningen av varumär-

ken.1386 Paternitetsrätten är av ekonomisk betydelse för upphovsmannen. Tack vare 

namnangivelsen kan upphovsmannen befrämja skapandet av god renommé och åtgång 

av sina verk.1387 I paternitetsrätten är det inte enbart fråga om skydd av upphovsman-

nens personlighet och det allmänna goda, såsom allmänhetens behov av att veta vems 

verk det gäller, utan även betydande ekonomiska intressen hos upphovsmannen.1388 

Upphovsmannens namn kan dessutom fungera som kvalitetsgaranti för den som inför-

skaffat upphovsrätten och den som fått användningstillstånd.1389 Betydelsen av pater-

nitetsrätten är mångsidig. Paternitetsrätten gäller både hela verket och dess delar, så-

som explicit uttrycks i 3 § 1 mom. URL. Namnangivelseskyldigheten gäller således 

även ringtoner, vilkas längd vanligvis är högst 30 sekunder. Paternitetsrätten är dock 

inte en ovillkorlig rätt, utan den är en huvudregel, såsom ovan konstaterats. Upp-

hovsmannen kan avstå från sin paternitetsrätt inom de gränser som utstakas i 3 § 3 

mom. Upphovsmannens vilja att förbli anonym respekteras allmänt.1390 Namnangivel-

seskyldigheten bör i andra avseenden uppfyllas såsom god sed kräver. Upphovsman-

nens namn kan förbli onämnt, om det är enligt god sed. Det är inte tillräckligt med att 

seden är vanlig eller befäst på något område, utan seden skall vara ”god”.1391 Uttryck-

                                                 
1385 Se bl.a. Apple’s hemsidor, www.apple.com. Apple håller även på att tillsammans med mobiltele-
fontillverkaren Motorola introducera en särskild ITunes–musikmobiltelefon. Även konkurrenten Nokia 
satsar på att utveckla vad man kan kalla en jukebox–mobiltelefon, eftersom man antar att det är mellan 
de s.k. musikmobiltelefonerna som konkurrensen inom den närmaste framtiden kommer att handla, se 
t.ex. Koistinen 2005. Konkurrenten SonyEricsson har för sin del ingått samarbete med, den numera 
inom lagens gränser agerande, digitala musikhandeln Napster. Via Napster kan mobiltelefonanvända-
ren direkt köpa musik och ladda ned musiklåtarna till telefonen eller överföra musik köpt via datorn till 
mobiltelefonen. Som en stor fördel med samarbetet med Napster anser man inom SonyEricsson är att 
Napster är ett mycket välkänt brand bland konsumenterna av digital musik, vilket gör att även mobilte-
lefoni–operatörerna är intresserade av att erbjuda en dylik tjänst, se Sajari 2005. 
1386 Se Nordell 1997: 353. 
1387 Se Haarmann 2005: 138–139, Koivumaa 2003: 31, Pohjonen 1994: 173 och Sorvari 2005: 213. 
1388 Se Kontkanen 2006: 74. 
1389 Se Kulmala 2003: 29 och Välimäki 2006: 34. 
1390 Se KB 1953:5: 48 samt Haarmann 2005: 140 och Pohjonen 1993: 143. 
1391 Se Haarmann 2005: 143, Koivumaa 2003: 31 och Sorvari 2005: 215–216. 
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et ”god sed” är ett uttryck som förutsätter värderingar, såsom ovan konstaterats. Åt 

detta uttryck ges betydelseinnehåll i varje ny tillämpningssituation. Uttryckets inne-

håll är beroende av många faktorer, såsom värde- och moraluppfattningar.1392 Den 

centrala frågan i detta sammanhang är, huruvida man för ringtonernas del skall följa 

huvudregeln om namnangivelseskyldighet eller är det enligt god sed att låta bli att 

nämna upphovsmännens namn. Man bör skilja på situationen, där tjänsterbjudaren 

marknadsför och säljer ringtoner åt användaren och situationen då användaren använ-

der ringtonen i sin mobiltelefon. 

 

I den förstnämnda situationen är det fråga om tillgängliggörande av verket eller en del 

av det för allmänheten. Att marknadsföra ringtoner i tidningsreklam eller på webbsi-

dor är inte ett utnyttjande av verket, ifall man inte samtidigt framställer exemplar av 

det eller tillgängliggör det för allmänheten eller framför det offentligt. I reklamen be-

höver man inte då ange upphovsmännen till de förnödenheter som säljs.1393 Upp-

hovsmannens namn bör enligt huvudregeln anges i det samband då ringtonen levere-

ras till beställaren. Namnangivelsekyldigheten förverkligas vid tillgängliggörandet för 

allmänheten, då ringtonen exemplevis i digitalform levereras i samband med on de-

mand - tjänster till användaren. Då skall upphovsmannens namn anges på det sätt som 

god sed kräver. Det finns inget tekniskt hinder för att ange upphovsmannens namn. 

Det förekommer flera sätt att göra det på. Vid namnangivelsen kan man utnyttja mo-

dern teknologi, såsom ovan nämn flash-teknik eller sk. Visual Radio - teknologi.1394 

På datorns eller mobiltelefonens bildskärm skulle förutom annan information även 

framgå upphovsmännen till de musikaliska verken. Alternativt kan upphovsmännen 

meddelas via mobiltelefonens högtalare. De nyaste teknologierna kan inte användas i 

alla tillfällen. Då kan man diskutera huruvida de förutsättningar som uttrycket ”på det 

sätt som god sed kräver” ställer uppfylls vad gäller angivande av upphovsmännen till 

ringtonerna på försäljningslistor och i samband med reklam om dem. Ledning kan på 

sätt och vis fås ur HD 1992: 63, där en utövande konstnär förutsatte att hans namn 

skulle nämnas i samband med varje smycke (verksexemplar). Man har dock ansett det 

tillräckligt att upphovsmannens namn anges på försäljningskataloger och broschyrer 
                                                 
1392 Se Annola 2003: 291–295, Teleranta 1990: 275–276 och Ämmälä 2001: 123–124. 
1393 Se Sorvari 2005: 211. 
1394 I Visual Radio – teknologin är idén att till ett radioprogram som lyssnas till på mobiltelefonen till-
föra text och bild på mobiltelefonens display. Då det musikaliska verket spelas i telefonen, syns samti-
digt på displayen vem som sjunger. Man kan beställa det musikaliska verket som rington, om det beha-
gar lyssnaren. Se Jokinen 2005: 10–11. 
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och vid annan information och reklam om produkterna.1395 I samma riktning visar 

ställningstaganden i rättslitteraturen, enligt vilka det är enligt god sed att ange upp-

hovsmannens namn i utställningskataloger över konstverk, programblad vid teater- 

och konsertframföranden samt i slutet av televisionsprogram och filmer.1396 Om ring-

toner skaffas med mobiltelefon i mobilnätverket, är det enklaste sättet att inkludera 

upphovsmännens namn i ett textmeddelande eller annat meddelande åt användaren. 

Då uppfylls namnangivelseskyldigheten explicit. Man kan inte anse det vara enligt 

lojalitetsprincipen, att upphovsmannens namn inte alls anges. I så fall skulle man inte 

i skälig mån ta hänsyn till upphovsmannens intressen.1397 Angivande av upphovsman-

nens namn kan medföra avsevärda ekonomiska fördelar, såsom ovan nämnts. Som en 

skälig kompromiss som uppfyller kraven på god sed, kunde man anse vara att upp-

hovsmannens namn anges på de sätt som finns tillhanda. Sålunda tillfredsställde man 

åtminstone i någon mån upphovsmannens intressen. Framtiden må visa, vilket av des-

sa alternativ får allmänt godkännande eller anses vara enligt god sed. Man kan inte 

anse det vara en godtagbar grund för att inte ange upphovsmannen, att den rådande 

seden i branschen är att inte ange upphovsmannens namn. I rättslitteraturen nöjer man 

sig med att konstatera att enligt den rådande praxisen i branschen så anges inte upp-

hovsmannens namn i t.ex. reklam, datorprogram eller på webbsidor.1398 En rådande 

sed i någon bransch är dock inte det samma som en god sed.1399 Den rådande seden i 

branschen kan t.ex. bara bero på, att man inte vill öka kostnaderna med att ange upp-

hovsmannens namn, såsom dyr reklamtid eller dyrt reklamutrymme.1400 I varje fall tar 

leverantörerna av ringtoner en ekonomisk risk, ifall de på inget sätt försöker uppfylla 

namnangivelseskyldigheten eller ifall de inte kommit överens om saken med upp-

hovsmannen. Som ett upplysande råd har konstaterats, att för att minimera risken 

skulle det löna sig att ange upphovsmannens namn i mån av möjlighet.1401 Att inte 

ange upphovsmannens namn i stridande mot god sed leder till ersättningsskyldig-

het.1402   

                                                 
1395 Se Haarmann 2005: 142, Koivumaa 2003: 31 och Pohjonen 1994: 174. 
1396 Se Haarmann 2005: 143–144, Harenko, Niiranen & Tarkela 2006: 49 och Sorvari 2005: 213.  
1397 Se Pohjonen 1994: 173. 
1398 Se t.ex. Harenko, Niiranen & Tarkela 2006: 49. 
1399 Se Haarmann 2005: 143 och Sorvari 2005: 215. 
1400 Se Sorvari 2005: 214. 
1401 Se Välimäki 2006: 34. 
1402 Se HD 2005: 43, där upphovsmännen tilldömdes enligt 57 § 2 mom URL ersättning för kränkning 
av deras paternitetsrätt. Skaparna av en ordlista hade inte nämnts på CD–skivorna eller då de mark-
nadsfördes. Avgörandet har behandlats mer ingående i kapitel 3.4. Paternitetsrätten. Se kommentarer 
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En problematik för sig utgör de situationer, där användaren utnyttjar ringtoner i sin 

egen mobiltelefon. Ifall ringtonen hörs bara av användaren själv eller hans nära krets, 

gäller frågan inte ett offentligt framförande eller tillgängliggörande för allmänheten av 

musikaliska verk eller del av det.1403 Med livserfarenhet kan konstateras, att det finns 

användare som använder ringtoner i sin mobiltelefon med så högt ljud att alla perso-

ner i samma buss, tågvagn, restaurangsal eller föreläsningssal hör den. I rättspraxis 

och -litteratur har ansetts att det är fråga om offentligt framförande av musikaliska 

verk då man bl.a. kan höra det i bussar, taxin och restauranger.1404 Offentligt har ett 

sådant framförande ansetts vara, vars åhörare inte på förhand bestämts.1405 Använd-

ningen av en rington med högt ljud på en allmän plats kan sålunda vara ett offentligt 

framförande enligt 2 § 3 mom URL och ett tillgängliggörande av en del av verk för 

allmänheten enligt 3 § 1 mom URL. Problematisk blir då frågan om ett hurudant för-

farande uppfyller kravet på god sed gällande namnangivelsekyldigheten. Analogistöd 

kan sökas i tidigare fall. I förarbetena till upphovsrättslagen ansågs, att upphovsman-

nens namn kan lämnas oangivet, då hans verk framförs på begravningar.1406 I rättslit-

teraturen generaliserades detta till ett utlåtande om att upphovsmannens namn kan 

lämnas oangivet, ifall angivelsen av det upplevs som störande (till exempel på be-

gravningar och gudstjänster).1407 För ringtonernas del kan sägas, att lyssnarna skulle 

uppleva det störande att i slutet av en rington på 30 sekunder uppräknades upphovs-

männen till det musikaliska verket. Tekniskt är det inte omöjligt, men det skulle säkert 

uppstå värderingsmeningsskiljaktigheter, huruvida god sed kräver det. Kravet på god 

sed kan uppfyllas på andra sätt. Användaren av en rington med högt ljud kan själv 

meddela sin publik namnet på upphovsmannen (såsom kompositörens eller arrangö-

rens namn). Ett dylikt förfarande skulle inte nödvändigtvis anses vara enligt god sed 

                                                                                                                                            
om avgörandet HD 2005: 43 samt Haarmann 2005: 140, Mansala 2005: 336–338 och Sorvari 2005: 
90–91.   
1403 Se Haarmann 2005: 128. 
1404 Se HD 1934 I 22 (restaurang), HD 1961 II 59 (restaurang), HD 1968 II 81 (buss) och HD 2002: 
101 (taxi) samt Haarmann 2005: 129–130 och Harenko, Niiranen & Tarkela 2006: 42–43 samt Herler, 
B. 2003: 161 ff. 
1405 Se Haarmann 2005: 128 och Harenko, Niiranen & Tarkela 2006: 41. 
1406 Se KB 1953:5: 48. I Upphovsrättsrådets utlåtande 2000: 12 hänvisades för ringtonernas del uttryck-
ligen till utlåtandet om begravningar, som hade framförts i kommittébetänkandet. 
1407 Se Haarmann 2005: 143, Pohjonen 1994: 174 och Sorvari 2005: 214. Vid gudstjänsten kan upp-
hovsmännens namn ingå i psalmboken eller programblad som delas ut i kyrkan. Vid begravningar för-
far man emellanåt så att till deltagarna utdelas en form av programblad, där tillfällets gång och de 
psalmer som sjungs uppges, och i vilket sammanhang man även anger de musikaliska verkens upp-
hovsmän och eventuella utövande konstnärer. Denna sed är inte allmän, men den är god.  
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utan tvärtom  än mer störande. Det enklaste förfarandet ur upphovsrättslig synvinkel 

vore att avstå från att använda en sådan rington, som kan anses vara ett offentligt 

framförande.  

 

4.3.6. Andra ideellrättsliga problem vid mobila tillämpningar 

 

4.3.6.1. Textmeddelandespråk 

 

En verksamhet som kan ifrågasättas med avseende på de ideella rättigheterna är en 

SMS-tjänst som tillhandahålls av Internet-bolaget dot.mobile och som går ut på att 

man ger ut brittiska litterära klassiker i komprimerad form som SMS-meddelanden åt 

studeranden. Avsikten är att hjälpa de studerande att läsa till litteraturtentamina. Till 

exempel Hamlets replik “To be or not to be, that is the question” blir enligt följande 

2b? Nt2b???. Frågan är om detta inte kränker respekträtten i och med att man kan 

anse att de litterära verken förvanskas på ett sätt som inte är i enlighet med god 

sed.1408 Det är svårt att ge ett entydigt svar på denna fråga. Som avgöringskriterium är 

i sista hand termen ”kränkande”, enligt 3 § 2 mom. URL, vilken är en term som förut-

sätter värdering.1409  Betydelseinnehållet i denna term bestäms på basen av ett flertal 

omständigheter, såsom på grund av värde- eller moraluppfattningar.1410 Termen 

”kränkande” är till sitt innehåll även ett föränderligt uttryck, emedan rätts- och mo-

raluppfattningarna ofta förändras med tiden. I ny tillämpningssituation har termen 

”kränkande” inget specifikt betydelseinnehåll, utan tolkningen måste även baseras på 

värderingar.1411 Värderingen sker initialt enligt objektiv måttstock,1412 men inte heller 

denna värderingsgrund är klar i ny tolkningssituation. Det är motiverat att anta, att 

många ungdomar, som är vana användare av textmeddelanden, som baserar sig på 

moderna förkortningar, kan anse det vara sakenligt och enligt god sed att använda en 

sådan Hamlet-replik, som är ändrad till symbolspråk bestående av förkortningar. 

                                                 
1408 Se svt.se 17.11.2005.   
1409 I 3 § 2 mom. URL nämns uttryckligen om ändring av upphovsmannens litterära eller konstnärliga 
anseende eller egenart på ett kränkande sätt och tillgängliggörande för allmänheten i sådan form eller i 
sådant sammanhang som är kränkande för upphovsmannen. Se mer om dessa förutsättningar i kapitel 
3.5.  
1410 Se Annola 2003: 291–295, Teleranta 1990: 275–276 och Ämmälä 2001: 123–124. 
1411 Se Sorvari 2005: 225–226. Sorvari har dessutom fäst uppmärksamhet vid att det som var olämpligt 
och kränkande för upphovsmannen på Kivimäkis tid är inte nödvändigtvis det mera. Man bör alltså 
förhålla sig med förbehåll till vissa äldre ställningstaganden. 
1412 Se Haarmann 2005: 144 och Harenko, Niiranen & Tarkela 2006: 52. Om objektiv och subjektiv 
värderingsgrund se närmare kapitel 3.5.3. 
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Denna uppfattning kan motiveras med det, att det centrala är det konstnärliga intryck 

som verket ger,1413 som inte har ändrats på grund av användningen av symbolspråket. 

Man har inte i allmänhet ansett det vara en kränkning av respekträtten att ändra ett 

verk i digital form, särskilt vad gäller litterära verk.1414 Å andra sidan kan man anta att 

vissa äldre personer kan förhålla sig till saken annorlunda. Man kan anse ett sådant 

symbolspråk vara ett kränkande vulgärspråk, som ändrar satsen på ett sådant sätt att 

inte alla förstår den. Meningsskiljaktighet om värderingen avgörs i sista hand i dom-

stol.  

 

Dels kan det handla om verk som omfattas av det s.k. klassikerskyddet enligt 53 § (51 

§ sv URL), där frågan gäller om det förfares efter upphovsmannens död med litterärt 

eller konstnärligt verk offentligt på ett sätt, som kränker den andliga odlingens intres-

sen, äger myndighet, som bestämmes genom förordning, även där upphovsrätten upp-

hört eller sådan rätt icke förefunnits, meddela förbud mot förfarandet. Trots att till-

lämpningen inte varit i bruk i någon större utsträckning, ansåg Auktorrättskommittén i 

tiden att det har förekommit att värdefulla verk ur den äldre litteraturen, i syfte att öka 

möjligheterna till avsättning hos okritiska läsare, utgivits i bearbetningar, som innebu-

rit en vandalisering av originalverket.1415 Dels kan ändringar av verk, där upphovs-

rättstiden inte löpt ut, föranleda intrång. Upphovsmannen har ett berättigat intresse att 

återgivningen sker i trogen anslutning till originalverket.1416 Sakens avgörande grun-

dar sig också till denna del på värderingsmässiga förhållanden. Tillämpningsförutsätt-

ningarna för 53 §  URL ”på ett sätt som kränker den andliga odlingens intressen” är 

klart högre än de som uppställs enligt 3 § 2 mom. URL. I Finland har man endast två 

gånger skridit till åtgärder enligt 53 § URL.1417 Det är rätt så osannolikt att väldigt 

värderingsmässiga fall tas till domstolsbehandling. 

 

4.3.6.2. Andra frågeställningar  

 

Vad gäller verksarten för spel, dator-, mobil- och videospel har förekommit delade 

meningar i litteraturen. Spel styrs av datorprogram då användaren har möjlighet att 
                                                 
1413 Se Sorvari 2005: 222. 
1414 Se Salokannel & Nilsson 2001: 28 och Sorvari 2005: 230. 
1415 Se SOU 1956: 25: 404. 
1416 Se t.ex. Haarmann 1999: 107, Harenko, Niiranen & Tarkela 2006: 51 och Koktvedgaard & Levin 
2004: 144. 
1417 Se Haarmann 2005: 152. 
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själv påverka och fatta sina egna beslut, varför man har varit benägen att behandla 

spel som ett datorprogram och således ett litterärt verk. Dessutom framförs för använ-

darna på skärmen en film som är ett konstnärligt verk.1418 Enligt Salokannel1419  kan 

videospel betraktas som audiovisuala verk och enligt Stokes1420 som multimediaverk, 

medan i Upphovsrättsrådets utlåtande 1992: 3 ”Videopelit” ansåg videospel vara 

filmverk.1421 Videospel har enligt högsta domstolen i Sverige NJA 2000: 580 ”Nin-

tendo” ansetts skyddade som datorprogram, inte som filmverk, med beaktande av in-

teraktivt moment. Frågeställningen berörde främst att HD inte gick in på konsum-

tionsregeln som gällde för filmverk, emedan filmverk inte tidigare berördes av in-

skränkningarna i spridningsrätten.1422 Enligt finska RP ansågs att stadgandet om rörli-

ga bilder inte är avsett att tillämpas på videospel, även om de innehåller rörliga bilder. 

En rörlig bild utgör inte en filmatisk helhet, som är avsedd att ses som sådan. Video-

spelen är avsedda att spelas och den helhet som en rörlig bild utgör kan variera under 

spelomgångar enligt spelreglerna och de valda alternativen. Videospel erhåller skydd 

endast i egenskap av verk.1423 Mobilspel betraktas i denna forskning såsom en kombi-

nation av både datorprogram och filmverk. Datorprogrammet erhåller skydd som ett 

litterärt verk och filmverket är en verkskategori inom kategorin konstnärliga verk. 

Mobilspel är i allmänhet att beteckna såsom ett verk skapat av flera upphovsmän i fö-

rening enligt 6 § URL. Omfattande och mångsidiga mobilspel skapas i praktiken i 

samarbete mellan ett flertal personer, och där de olika upphovsmännens insats inte 

alltid kan särskiljas från varandra.1424 

 

Ur upphovsrättslig synvinkel kan intrången i de ideella rättigheterna här te sig mer 

mångfacetterade då det är fråga om att antalet upphovsmän vars verk berörs är flerfal-

digat, här enligt 6 § URL. Då upphovsrätten tillkommer upphovsmännen gemensamt 

kan de endast i förening förfoga över verket. Detta omfattar även de ideella rättighe-

                                                 
1418 Se Lehtinen 2001: 44–48 och Haarmann 2005: 80. 
1419 Se Salokannel 1997: 79, 81. 
1420 Se Stokes 2005: 23 .  
1421 Se Upphovsrättsrådet 1992: 3 ”Videopelit”. Se även om fallet NIR 1992: 410, Haarmann 1999: 63, 
125, Lehtinen 2001: 47 och Sorvari 2005: 74.  
1422 Se om fallet ”Nintendo” i NIR 2001: 311, Bernitz et al 2005: 40, 69 och Koktvedgaard & Levin 
2003: 94, 125. 
1423 Se RP 287/1994: 83. Se även Upphovsrättsrådet 1992: 3 ”Videopelit”. 
1424 Undantagsvis finner man mobilspel, där de olika upphovsmännens insatser ur helheten kan särskil-
jas från varandra. I praktiken torde det vara mer allmänt att någon verkskategori har en självständig 
upphovsman. Frågan kan gälla t.ex. att bakgrundsmusik eller datorprogrammet som används för spelet 
har anskaffats från en utomstående upphovsman. Se Välimäki 2006. 31. 
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terna. Man kan inte göra majoritetsbeslut vad angår det gemensamma verkets upp-

hovsrätt, om man inte separat avtalat om saken.1425 Bidrag av det gemensamma ver-

kets upphovsmän består inte av självständiga verk. Om man inte kan särskilja de olika 

delarna som skapats gäller också regeln i 6 § URL. Man kan därför utgå ifrån att de 

enskilda upphovsmännens bidrag i samarbetet karakteriseras som endast tillskott till 

ett gemensamt verk. För offentliggörande av verket, för senare utgivningar och offent-

liga framföranden av verket fordras tillstånd av samtliga upphovsmän. Detta gäller 

förfoganden såväl över hela verket som en del av det. Också i de fall då en del av ver-

ket i yttre mening kan tillskrivas en upphovsman har han inte rätt att ensam förfoga 

över denna del, han kan dock exemplevis överlåta sin andel  av verket.1426 

 

Den ideella rätten visavi 6 § URL innebär att allas namn skall anges och tillstånd för 

väsentliga ingrepp i det gemensamma verket bör ha alla upphovsmäns medgivande. 

Alla upphovsmäns namn skall anges i samband med det gemensamma verket.1427 

Namnangivelseskyldigheten gäller endast de upphovsmän, vars bidrag uppfyller 

verkshöjdskraven.1428 Om det är ett stort antal upphovsmän, kan de mer centrala upp-

hovsmännens namn anges mer synligt än andras namn, vars insats varit klart mindre. 

Såsom förebild kan man ta filmbranschen, där huvudrollsinnehavarnas namn ofta är 

på en mer framskjuten plats än birollsinnehavarnas namn. Väsentligt är, att alla upp-

hovsmäns namn anges.1429 Det kan i sådana fall gälla intrång som kräver ändringar, 

vilka förutsätter upphovsmannens tillstånd enligt 2 § upphovsrättslagen och som kan 

vara vanhedrande, förvanskande eller nedsättande av verkets tendens. Utgångspunk-

ten för det ideella rättigheterna är att upphovsmannens uteslutande rätt att bestämma 

om verkets skepnad och hans rätt att motsätta sig varje ändring av verket utgör ett av 

de viktigaste skydden för hans ideella intressen. Alla dylika ändringar som företas i 

verket till vilka upphovsmannen inte uttryckligen eller konkludent samtyckt till är en 

kränkning av upphovsmannens uteslutande rätt att bestämma över verkets form.1430 

                                                 
1425 Se Harenko, Niiranen & Tarkela 2006: 63–64. Varje  enskild upphovsman kan ändå separat avstå 
från sin namnangilvelserätt eller respekträtt enligt inskränkningarna i 3 § 3 mom. URL: 
1426  Se Haarmann 1999: 80–81, 107–110, Olsson 1996: 77 och Harenko, Niiranen & Tarkela 2006: 26. 
1427  Se Sorvari 2005: 212. 
1428  Se Pohjonen 1993: 142. 
1429  Se Koivumaa 2003: 32. 
1430  Se Saxén 1955: 170. Se även RP 98/2006:5 om lanseringen av mobiltelevision och innehållsdistri-
bution via flera kanaler och dess påverkan på upphovsrätten. Kulturutskottet tog inte ställning i frågan 
om att införa ett nytt moment 5 i 2 § URL om att radio– och TV–sändning innehållande ett verk är en 
samtida och oförändrad sändning på samma geografiska område och är oberoende av teknik en del av 
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DRM - standarden OMA 1.0, kan användas för skydd av materialet. För det första får 

man beakta alla de separata verken i denna tillämpning. Det kan vara fråga om t.ex. 

”multimediaverk”, där det är fråga om att man samlat användningen av de separata 

verksarterna (text, ljud, bild och datorprogram) för att användas i digitalt medium.1431 

Multimedia betraktas i rättslitteraturen bl.a. såsom samlingsverk,1432 databaser,1433 

audiovisuella verk1434 eller filmverk1435 och litterära verk1436. Då multimedia ses vara 

ett samlingsverk regleras det enligt 5 § URL. Enligt detta stadgande har den som ge-

nom att sammanställa verk eller delar av verk åstadkommit ett litterärt eller konstnär-

ligt samlingsverk har upphovsrätt till detta, men hans rätt inskränker inte till rätten till 

de förstnämnda verken, vilket innebär att sammanställaren till skapelsen också kan 

hävda sin upphovsrätt.1437 De olika verken kan således bearbetas och utnyttjas samti-

digt. För varje enskilt verk krävs för att vara skyddsberättigat att det uppfyller verks-

höjdskraven. Enligt förarbeten till upphovsrättslagen kan en multimediaprodukt ut-

över annat material innehålla rörliga bilder, t.ex. sekvenser ur en film. Den helhet som 

produkten utgör skyddas som verk eller samlingsverk.1438 Här kan frågan gälla en av-

vägning visavi där produkten har en upphovsman till alla verk eller flera. För det 

andra kan det dessutom vara fråga om ett flertal upphovsmän till dels det enskilda 

verket och dels till de separata verksarterna, varför en utredning bör göras, huruvida 

deras skapande insats varit originell för att de skall kunna göra sig gällande som upp-

hovsmän. För det tredje anförs, att för var och en av de berättigade upphovsmännens 

del bör namnangivelsen respekteras och anges på det sätt som god sed kräver. Enbart 

befäst sedvänja inom branschen att frångå namnangivelse räcker inte, den bör anses 

vara god.1439 Upphovsmännen namnges då exemplar framställs eller tillgängliggörs 

för allmänheten.  

 

                                                                                                                                            
samma ursprungliga sändning, då sändningen sker för det ursprungliga sändarföretagets räkning. Se 
SiVL 16/2006:2. 
1431 Se mer om multimediaverk Aplin 2005, Harenko 1996 och 1999, Lampola 1996, Salokannel 1997, 
Andersen 2005: 412, Bernitz et al 2005: 29 och 80, Koktvedgaard & Levin 2003: 118 och 120, Rosén 
2006: 265 och Wagle & Ödegaard 1997: 209. 
1432 Se Haarmann 2005: 54, Lampola 1996: 57–58, Harenko 1996: 10–13, Salokannel 1997: 325, Wag-
le & Ödegaard 1997: 209 och Andersen 2005: 412. 
1433 Se Harenko 1996: 13–15, Rosén 2006: 265 och Salokannel 1997: 327. 
1434 Se Harenko 1996: 15–17 och Salokannel 1997: 314. 
1435  Se Harenko 1996: 17–20. Se KB 1990: 31: 31 och KB 1991: 33: 55 
1436  Se Salokannel 1997: 319–320. 
1437 Se KB 1953: 5: 50, Haarmann 2005: 54, Harenko 1996: 10 och  Lampola 1996: 57–58. 
1438 Se RP 287/1994: 83.  
1439 Se Haarmann 2005: 143 och Sorvari 2005: 215. 
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Såsom exempel på en multimediaproduktion kan nämnas ett samarbete mellan Tele-

com Italia Mobile och Nokia att lansera video-sharing som en multimedia-tjänst. Vi-

deo-sharing tillför ett visuellt element till en telefonkonversation emedan 3G-

användare kan ta del av en live-kamera visning, videosekvens eller motsvarande ma-

terial medan de talar i mobiltelefonen.1440 Ifall av att ifrågavarande material är upp-

hovsrättsligt skyddat, gäller det även i detta fall att ge akt på att beaktandet av de ide-

ella rättigheterna, i enlighet med vad god sed föreskriver, inte förbises. Till exempel 

vad gäller multimedia-verk är det ofta flera upphovsmän vars rättigheter skall tas hän-

syn till, enligt 5 § URL, dvs. de som gjort en självständig och originell insats i ska-

pandet av verket ifråga, samt eventuellt en fysisk person som kan ha sin rätt i egen-

skap av den som sammanställer multimediaprodukten. Att även beakta här är, att 

olovliga upptagningar av verk i samlingsverk kränker upphovsmannens respekträtt. 

Upphovsmannen måhända inte önskar att hans verk förekommer i ett dylikt samman-

hang. Poängteras bör att t.ex. namnangivelsen inte nödvändigtvis behöver ske i direkt 

samband med verket utan namnet på upphovsmännen kan framkomma på annat sätt, 

exempelvis vid en information om verket i sin helhet eller med en länk där informa-

tionen om upphovsmännen ges. Tanken här är då att namnangivelsen inte enbart är en 

handling för syns skull som saknar verklig betydelse utan att namnangivelsen sker i 

enlighet med vad god sed kräver och utelämnas endast om det är enligt god sed.1441 

Här får man ånyo hänvisa till vad som överensstämmer med gängse sedvänjor i mo-

biltelefonbranschen samt praxis, som ännu inte utvecklats på området, men kan få 

stöd av de analoga fallen, där god sed endast tillåter att frångå namnangivelse. Man 

får både åberopa moraliska värderingar och sedvänjor, som är inflätade i varandra 

samt påverkar varandra och lyssna till experter på området.1442 

 

Å ena sidan bör respekten för upphovsrättigheterna tryggas för att erbjuda incitament 

att skapa nytt material, men å andra sidan bör inte utövandet av upphovsrättigheterna 

leda till att utvecklingen av marknader för nya tjänster stoppas. En god sed på mark-

naden omfattar inte enbart konsumenternas eller rättsinnehavarnas intressen, utan be-

                                                 
1440 Se 3G – generation 2004 och FCC 2002. Noteras kan att det första UMTS–nätverket i Finland öpp-
nades av TeliaSonera den 12 oktober 2004 för kommersiell användning på 20 orter, se mer TeliaSonera 
2004. 
1441 Se Haarmann 2005: 143. 
1442  Se Annola 2003: 291–295, Teleranta 1990: 275–276 och Ämmälä 2001: 123–124. 
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aktar även utvecklingen av marknaden ifråga som helhet.1443 Från ideellrättslig syn-

punkt är denna problematik relevant emedan också skyddet för de ideella rättigheterna 

bör granskas utgående från de marknadsomständigheter där berättigandet för skyddet 

sker, dvs. att namnangivelsen och respekträtten är förenlig med god sed, där tillämp-

ningsområdet för god sed och lojalitetsprincipen är begränsat till de bestämda bran-

schernas sedvänjor, som kan utvecklas enligt goda förebilder.1444  

 

En situation där mer rent ideellrättsliga spörsmål kan uppkomma erbjuder till exem-

pel fallet att produktionsbolaget Kamera, som skapar TV-tjänster för Internet och mo-

biltelefoner, inlett samarbete med kvällstidningen Expressen för att göra gemensam-

ma sändningar för Internet och mobiltelefoner. Expressen tv-kanalen omfattar 

SPORT-Expressen och därtill görs nöjesnyheter i tv-kanalen The Voice och vidare-

sänds nyheter från nyhetsbyrån AP. De ideellrättsliga spörsmål som här uppkommer 

gäller framförallt beaktandet av dels paternitetsrätten när material används och utnytt-

jas flera gånger i olika medier. Främst handlar det om att bevaka namnangivelserätten, 

att den är förenlig med god sed och att uppmärksamma att namnbeteckningarna inte 

avlägsnas om de finns där.1445 Därtill gäller det att uppmärksamma att materialet inte 

används och utnyttjas på ett sådant sätt som kränker respekträtten till det enligt 3 § 2 

mom URL, dvs. inte offentliggör upphovsmannens verk i en för upphovsmannen 

kränkande miljö genom att offentliggöra det i ett sammanhang eller omgivning som 

upphovsmannen inte godtagit. Till upphovsmannens befoganderätt hör även att han 

besluter om den bestämmelse som verket har, det litterära eller konstnärliga verket 

skall inte behöva framträda i en annan skepnad än vad det var skapt i.1446 

 

Till en början bör det naturligtvis säkerställas att man har rätt att vidaresända och ut-

nyttja material till vilket andra är upphovsmän.1447 Med avseende på namnangivelsen 

gäller det här t.ex. att namnet på upphovsmännen bör framkomma på de sätt som upp-

hovsmannen ursprungligen angett och i det sammanhang som upphovsmannen önskar 

enligt 3 § 1 mom. URL, samt att upphovsmannen till t.ex. den ursprungliga texten bör 

                                                 
1443 Se t.ex. Betänkande A5 – 0286/2001 om den tredje rapporten från kommissionen till rådet, Europa-
parlamentet och Ekonomiska och sociala kommittén om tillämpningen av direktiv 89/552/EEG–
Television utan gränser (KOM (2001) 9 – C5–0190/2001  – 2001/2086 (COS) ). 
1444  Se Pohjonen 1993: 140–142. 
1445  Se Kivimäki 1966: 39 och Sorvari 2005: 212. 
1446 Se Kivimäki 1966: 41–42 och Sorvari 2005: 221. 
1447 Se 25f § finska URL, 26 § sv. URL, 30 § norska URL och 30 § danska URL. 
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framkomma då verket används vidare, bearbetas.1448 För respekträttens del gäller det 

att de ursprungliga verken inte ändras utan tillstånd eller t.ex. beskärs eller förvrängs 

på ett sätt som är kränkande för upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende 

eller egenart. Även om ändringar är nödvändiga, för att hålla verket à jour, krävs upp-

hovsmannens samtycke därtill. Om det ytterligare gäller ändringar av verkets innehåll 

och inte endast dess yttre formgivning kan upphovsmannen beröras rätt starkt av änd-

ringarna, särskilt om upphovsmannens person och väsen framträder inte så obetydligt 

i verket. Om upphovsmannen gett sin samtycke till ändringar och de företagna änd-

ringarna vanställer verket kan upphovsmannen åberopa sin rätt att bestämma om ver-

kets inre skepnad.1449 

 

 

                                                 
1448 Se Sorvari 2005: 212.  
1449 Se Kivimäki 1966: 41, Haarmann 2005: 144, Sorvari 2005: 222 och Harenko, Niiranen & Tarkela 
2006: 51–52. 
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5. SAMMANFATTNING 

 

“People say, media will take over everything; data will take over everything; digital 

will take over everything; search will take over everything. And the truth of the matter 

is nothing will take over everything”1450 

Rishad Tobaccowala, chefsinnovatör vid Publicis 

Groupe Media 

 

Upphovsmannens ideella rättigheter i digital miljö ställs inför nya utmaningar. Att 

överföra, kopiera och på diverse sätt bearbeta upphovsrättsligt skyddade verk kan gö-

ras utan större förluster i tid eller arbete. Namnangivelse- eller paternitetsrätten förut-

sätter att upphovsmannens namn skall anges i enlighet med vad god sed kräver när 

hans verk används och utnyttjas. Respekträtten innebär att upphovsmannens verk inte 

får ändras på ett sätt som är kränkande för hans litterära eller konstnärliga anseende 

eller egenart, utgående från objektiva grunder. Dessa rättigheter gäller också i den di-

gitala miljön.  

 

Hitintills har det dock inte fästs lika mycket uppmärksamhet på bevakningen av de 

ideella rättigheterna som på bevakningen av de ekonomiska rättigheterna. De ideella 

rättigheterna är dock avgörande för det sätt på vilket upphovsmannen presenteras för 

allmänheten och publiken. Upphovsmannen har rätt att få erkänsla för de verk han 

skapat och rätt att innehållet i eller utformningen av dessa inte kränks.  Det skall inte 

vara möjligt för andra att orättmätigt kunna tjäna på upphovsmannens verk genom att 

presentera det som sitt. Tack vare de ideella rättigheterna kan det garanteras att upp-

hovsmannen får den erkänsla han är berättigad till för det verk han skapat och att ver-

ket görs tillgängligt för allmänheten på ett sådant sätt, i en sådan form och i ett sådant 

sammanhang som upphovsmannen avsett, vilket är av yttersta vikt för upphovsman-

nens karriär och ställning på marknaden. Vid intrång är upphovsmannen berättigad till 

ekonomisk ersättning för den skada eller det lidande som han åsamkats. 

 

Utvecklingen inom informationsteknologin har ökat upphovsrättens ekonomiska be-

tydelse, vilket i sig har ökat det kommersiella, ekonomiska och politiska intresset i 

                                                 
1450 Citerat från ett föredrag av R. Tobaccowala vid OMMA West Conference and Expo, San Francisco 
6.6.2005, i Parker 2005. 
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upphovsrätten. Det kan uppfattas som ett hot mot den traditionella upphovsrätten om 

det vid ändringar blir mer fråga om kapital än om principer. TRIPS-avtalet är mer in-

fluerat av ekonomiska argument än WCT- och WPPT-fördragen och Infosoc-

direktivet. I TRIPS-avtalet nämns inte ens de ideella rättigheterna. I WCT-fördraget är 

det särskilt artikel 11 och 12 och i WPPT -fördraget artikel 18 och 19 som är av ide-

ellrättsligt intresse. Det viktiga med artikel 12 WCT och artikel 19 WPPT är att de 

kan uppfattas som att de etablerar motsvarande behörigheter som paternitetsrätten då 

de förbjuder oberättigad avlägsning eller ändring av elektronisk information om rät-

tighetsförvaltning. I Infosoc-direktivet, som baserar sig på WCT-och WPPT-

fördragen, är motsvarande artikel 7(2). Det rättsliga skyddet mot oberättigad avlägs-

ning eller ändring av information om upphovsmannen kan från ett brett perspektiv ses 

som ett skydd av de ideella rättigheterna. I Infosoc-direktivet är det ytterligare ur ide-

ellrättslig synpunkt centralt att det uttryckligen i artikel 5(3)  sägs, att upphovsman-

nens namn och källan skall anges i enlighet med god sed. 

 

Rättsprincipernas betydelse inom rättssystemen i Europa kan sägas ha ökat under det 

senaste årtiondet bland annat på grund av ökande reglering, EU-rätten, nya rättspoli-

tiska målsättningar och nya rättsliga institut. När det gäller de ideella rättigheterna är 

det lojalitetsprincipen och principen om god sed som är de centrala.  

 

De krav som paternitets- och respekträtten ställer att namnge upphovsmannen och att 

respektera de verk han skapat kan förstås som krav som motsvarar lojalitetsprincipen 

och även omfattas av lojalitetsprincipen, med andra ord att man i skälig mån beaktar 

upphovsmannens rättigheter. För konsumentens eller användarens del kan lojalitets-

principen sägas förutsätta tas hänsyn till att deras intressen av tillgång till information 

och till att använda upphovsrättsligt skyddade verk. Man kan till och med påstå att det 

förekommer en skyldighet att avstå från sådana handlingar som kunde hindra ett legi-

timt användande av skyddade verk. Principen om god sed förekommer uttryckligen i 

paternitetsrätten, enligt vilken namnet på upphovsmannen skall anges i den omfatt-

ning och på det sätt god sed kräver. Kan då den vaga formuleringen i lagreglerna in-

nebära att användarna försummar namnangivelseplikten. Också citaträtten omfattas 

uttryckligen av principen om god sed. Respekträtten kan anses omfatta den allmänna 

rättsprincipen om god sed, fastän principen inte är explicit uttryckt i denna lagregel. I 
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digital miljö blir betydelsen av dessa principer än mer betonad eftersom möjligheterna 

till att utnyttja upphovsrättsligt skyddade verk har ökat flerfaldigt. 

 

Nya teknologiska lösningar, framförallt i form av digital rättighetsförvaltning, inklu-

sive verksamma system för förvaltning av digitala rättigheter inom teknik och för till-

lämpningar för mobiltelefoner, kan dock innebära nya former av skydd för upphovs-

männens verk. De tekniska lösningar, som inom digital rättighetsförvaltning garante-

rar tekniskt eller teknologiskt skydd för upphovsrättsligt skyddade verk, kan vara 

skapta på sätt som kan möjliggöra att principen om god sed och lojalitetsprincipen 

förverkligas. Både i EU och i USA har man granskat i vilken mån användningen av 

digital rättighetsförvaltning kan ses som berättigat och ändamålsenligt i relation till 

kravet på god sed. I EU kan kravet på god sed i samband med de ideella rättigheterna 

i traditionell miljö också anses gälla för dessa rättigheter i digital rättighetsförvaltning.  

 

I bästa fall kan upphovsmännen både ideellt och ekonomiskt få sina rättigheter tillgo-

dosedda och allmänheten kan få tillgång till det material den är berättigad till, då man 

vid utformningen av tekniska skyddsmetoder för upphovsrättsligt skyddade verk i di-

gital miljö utgår från principen om god sed och lojalitetsprincipen. 

 

Men man kan slutligen här även spekulera i hur bedömningen av nya strömningar 

inom konsten, utförda genom digitala video- och datoranimationer eller mobila till-

lämpningar etc., skall bedömas visavi kränkningar i upphovsmannens anseende eller 

egenart. Rättsfallet NJA 1979: 3521451 kan framstå som exempel på bedömningar, där 

man tog hänsyn till traditioner inom konsten, som kommit att bli utmärkande för vissa 

moderna konstriktningar. Enligt hovrättens motiveringar i fallet fråntas inte den ur-

sprungliga upphovsmannen sina möjligheter till lagstadgat skydd mot kränkning en-

ligt 3 § 2 mom. URL, men förefintligheten av sagda strömningar inom konsten bör 

ändå få ett väsentligt inflytande på vad som enligt objektiv måttstock kan anses krän-

kande.  

 

Nya litterära och konstnärliga yttringar, som sker med tillhjälp av digital teknik skall 

vara välkomna, men för den skull skall upphovsmännen kunna känna sig trygga och 

                                                 
1451 Se NJA 1979: 352.  
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kunna lita på att användarna respekterar upphovsmannens ideella rättigheter då exem-

plar av deras skapade verk framställs och tillgängliggörs för allmänheten. 
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