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Abstract 
This essay is written with a purpose to clarify and give context to provisions regarding 

copyright to music and the interpretation of record contracts. 

At centre is the matter of whether or the so called ’making available’ rights should be deemed 

part of the labels rights. 

In 2015, the Musician’s Union, as representative of a number of its members, sued the record 

companies Warner and MNW/Universal. The aim was to take to court the question of whether 

the record companies have the right to put older recordings from the analogue era on Spotify 

and other digital platforms. The question of the use of performers’ recordings and the 

conditions for this use in the digital environment had never been tried before in a Swedish 

court. The court found that the contracts did not cover the on-demand rights, but with respect 

to either a general business practice or a silent acceptance enabled the record companies the 

right to use the recordings in internet services.  
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Sammanfattning 
Avtal om upphovsrättsliga överlåtelser och upplåtelser är centrala verktyg på musikens 

område. Handel med upphovsrätter och närstående rättigheter omsätter stora belopp. 

Upphovsrätt tillkommer den som skapat verket med ensamrätt. Musikaliska verk skapas dock 

inte sällan av flera upphovspersoner, som därmed oftast kommer inneha gemensam 

upphovsrätt till verket. Motsvarande gäller också för upphovsrätten närstående rättigheter, då 

inspelningar av musik ofta involverar flera utövande konstnärer, exempelvis en artistgrupp.  

Upphovsrätt kan som regel fritt överlåtas, utan formkrav, vilket är en viktig förutsättning för 

att upphovspersonen1 ska ha möjlighet att säkra inkomster från sitt skapande. Den lätthet med 

vilken upphovsrätt kan övergå framstår dock som något av en paradox i relation till hur 

komplexa dessa rättigheter är att administrera, exploatera och ibland även identifiera. Vid 

oklarheter eller tyst avtal är parterna utlämnade till avtalstolkning. Särskilda tolkningsregler 

för upphovsrättsliga avtal finns i form av specialitetsgrundsatsen och specifikationsprincipen. 

Ett problem är dock att dessa tolkningsregler i huvudsak existerar i doktrin och praxis, och 

därmed i sig är föremål för tolkning både vad gäller innebörd och tillämpning. Vad gäller 

avtal om inspelning och utgivning av musik, s.k. ”skivkontrakt”, är överenskommelserna mer 

komplexa än rena överlåtelser av upphovsrätt. De rättigheter som överlåts från artisten 

(utövande konstnär) till skivbolaget är heller inte egentlig upphovsrätt utan närstående 

rättigheter, vilket dessutom genom inspelning av artistens prestationer genererar nya 

närstående rättigheter för skivbolagets (fonogramframställare) räkning. För att upphovsrätten 

ska ge gynnsamma förutsättningar för nytt skapande är det viktigt att dess ensamrätter nyttjas, 

utövas och exploateras. Syftet med uppsatsen är att klargöra hur parterna interagerar, i vilka 

situationer deras intressen går isär och när de sammanfaller. Detta för att utreda och analysera 

vilka omständigheter som är betydelsefulla vid tolkning av upphovsrättsliga avtal på 

musikområdet, och då särskilt tysta skivkontrakt. 

 

  

                                                
 
1 Begreppet upphovsperson används i den fortsatta framställningen helt synonymt med begreppet upphovsman. 
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1   Inledning  
 

1.1   Bakgrund    
I två medialt uppmärksammade mål prövades nyligen i svensk domstol frågan om äldre skiv-

kontrakt innebar att skivbolaget också hade förvärvat förfoganderätten till exploatering via 

digitala tjänster som exempelvis iTunes och Spotify. Skivkontrakten var i båda fallen 

ingångna mellan artist och skivbolag mellan 1973 och 1981, under en mer analog tid då 

inspelad musik gavs ut på ljudbärare i form av vinyl och kassetter, långt före utvecklingen av 

den nya digitala tekniken och distributionsformer som fildelning och streaming. 

Musikerförbundet som företrädde artisterna förde talan om vitesföreläggande enligt 

upphovsrättslagen, och menade att skivbolagens on-demand-nyttjande av inspelningarna inte 

omfattades av skivkontrakten. Frågan om avtalens omfattning prövades som en konsekvens 

av de påstådda intrången, och specifikationsprincipen åberopades. I båda fallen gav 

domstolens slutliga bedömning i tingsrätt respektive hovrätt att rättigheterna i fråga tillkom 

skivbolaget, men i inget av fallen ansåg domstolen att det direkt följde av avtalets ordalydelse.  

 

Tekniska innovationer har många gånger under historien radikalt förändrat förutsättningarna 

för alla aktörer på musikens område, inte minst vad gäller handel med inspelad musik. I 

Sverige står strömmade musiktjänster för 85,8 procent av den totala musikförsäljningen, en 

ökning med 9,6 procent enligt siffror från skivbolagens branschorganisation IFPI.2 En stor 

andel av den musik som finns tillgänglig digitalt är äldre utgivningar för vilka avtal ingicks i 

en analog värld. Då jag själv har en yrkesmässig bakgrund inom musikbranschen väckte ovan 

nämnda rättsfall min nyfikenhet och en del frågor. Min framställning kommer därför belysa 

de aspekter som enligt min mening är av särskilt intresse och eventuellt obesvarade.  

 

1.2   Ämnet  och  problemställning  
Upphovsrätt kan som regel fritt överlåtas, utan formkrav, vilket är en viktig förutsättning för 

upphovspersonens3 möjlighet att säkra inkomster från sitt skapande. Den lätthet med vilken 

upphovsrätt kan övergå framstår dock som något av en paradox i relation till hur komplexa 

dessa rättigheter är att administrera, exploatera och ibland även identifiera. Vid oklarheter 

eller tysta avtal är parterna utlämnade till avtalstolkning. Särskilda tolkningsregler för 

                                                
 
2 http://www.musikindustrin.se/2016/09/06/musikbolag-musikforsaljningen-fortsatter-att-oka-i-sverige/  
3 Begreppet upphovsperson används i den fortsatta framställningen helt synonymt med begreppet upphovsman. 
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upphovsrättsliga avtal finns i form av specialitetsgrundsatsen och specifikationsprincipen. Ett 

problem är dock att dessa tolkningsregler i huvudsak existerar i doktrin och praxis, och 

därmed i sig är föremål för tolkning både vad gäller innebörd och tillämpning. Vad gäller 

avtal om inspelning och utgivning av musik av typen ”skivkontrakt”, är överenskommelserna 

något mer komplexa än rena överlåtelser av upphovsrätt. De rättigheter som överlåts från 

artisten (utövande konstnär) till skivbolaget är heller inte egentlig upphovsrätt utan närstående 

rättigheter, som dessutom genom inspelning av artistens prestationer genererar nya närstående 

rättigheter för skivbolagets (fonogramframställare) räkning. De nya distributionsformer som 

uppkommit har onekligen förändrat konsumtionen av inspelad musik. Skiftet från fysiska 

exemplar till strömmade tjänster gör att den handel med upphovsrättigheter som ligger till 

grund för merparten av musikbranschens aktörer, blivit än mer central och samtidigt mer 

abstrakt. Det är lättare att överblicka och förstå försäljning av LP och CD än on-demand-

nyttjanden på olika digitala plattformar. De bakomliggande förutsättningarna för 

upphovsrättens uppkomst är dock desamma, så också för de närstående rättigheterna.  

 

Huvudfrågan i de aktuella rättsfallen är huruvida on-demand-rättigheter omfattas 

skivbolagens rättigheter enligt äldre skivkontrakt. Att avgöra hur det förhåller sig blir en fråga 

om avtalstolkning, vilket kan göras enligt olika principer. De problem jag identifierat mot 

bakgrund av rättsfallen rör i huvudsak skivkontraktet som avtalstyp, förhållandet mellan olika 

rättighetshavare, samt tillämpning av upphovsrättsliga tolkningsprinciper. Oaktat utgången i 

målen, är det i synnerhet domstolens avvägningar som fångat mitt intresse. Konstaterandet att 

inspelningar som producerats under ett analogt skivkontrakt inte får nyttjas on-demand väcker 

också frågor om hur skivbolagets närstående rättigheter betraktas i förhållande till artistens. 

 

1.3   Syfte  och  frågeställning  
Syftet med uppsatsen är att utreda och analysera vilka omständigheter som är betydelsefulla 

vid tolkning av upphovsrättsliga avtal på musikområdet, och med utgångspunkt från de 

aktuella rättsfallen problematisera tillämpning av tolkningsregler på tysta skivkontrakt. 

Framställningen syftar också till att klargöra vad som kännetecknar överlåtelser av 

upphovsrätt och närstående rättigheter till musik, parternas förutsättningar, i vilka situationer 

deras intressen går isär och när de sammanfaller. Detta för att på sikt bidra till bättre 

förutsättningar för tolkning, och möjligen framtida utformning, av musikbranschens avtal. 

Frågeställningar jag identifierat mot bakgrund av rättsfallen är: 
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-   Vad innebär specialitetsgrundsatsen och vilka tolkningsprinciper lämpar sig för 

fastställande av ett tyst skivkontrakts innehåll?  

-   Vad innebär domstolens konstaterande att on-demand-nyttjande inte omfattas av 

analoga skivkontrakt, i relation till skivbolagets närstående rättigheter? 

-   Vilka omständigheter är särskilt betydelsefulla för att bedöma omfattningen av 

skivbolagens rättighetsförvärv? 

 

1.4   Avgränsningar  
Uppsatsen begränsas till frågor om kommersiella överlåtelser av upphovsrätt till musik, med 

inriktning på oklarheter om förfoganderättens omfattning i tysta skivkontrakt. Upphovsrättens 

övergång i anställningsförhållanden behandlas ej. Allmänna avtalstolkningsprinciper 

behandlas kortfattat till förmån för de särskilda tolkningsprinciper som utvecklats för 

upphovsrättens avtal. Andra medel för reparation av bristfälliga avtal såsom utfyllnad, 

jämkning, ogiltighet eller rekonstruktion behandlas inte. Således kommer ingen omfattande 

redogörelse av vare sig 36 § avtalslagen eller den oskälighetsbedömning som följer av 

generalklausulen att presenteras i denna framställning. Uppsatsen förutsätter att läsaren 

besitter grundläggande kunskap inom upphovsrätt och avtalsrätt. 

 

1.5   Metod  och  material  
Den metod jag valt för denna framställning utgår från en rättsdogmatisk metod, i betydelsen 

systematisering och tolkning av gällande rätt med hjälp av författningar, förarbeten, praxis 

och doktrin, men med ett vidgat perspektiv.4 Vid en genomgång av det upphovsrättsliga 

skyddet för musikens upphovspersoner, utövande konstnärer och fonogramframställare 

framkommer en komplex väv av ensamrätter, inskränkningar, avtalsfrihet och tvångslicenser. 

Den rättsdogmatiska metoden utmärks enligt Kleineman bl.a. av att de olika rättskällorna 

studeras utifrån det självklara faktum att lagstiftningen och prejudikaten har en given 

auktoritet, till vilket man fogar uttalanden i lagförarbeten och den juridiska litteraturen.5 Då 

det ämne jag valt berör principer för tolkning av upphovsrättsliga avtal på musikens område 

har jag också tillämpat juridisk metod, av vilken centrala delar innefattar tillämpning av en 

rättsregel på ett visst faktiskt förhållande, bevisvärdering och sammanvägning av materialet.6  

 
                                                
 
4 Se Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, Norstedts juridik, Stockholm, 2015, s. 43 ff.  
5 Se Korling, Fredric & Zamboni, Mauro (red.), Juridisk metodlära, Studentlitteratur, Lund 2013, s. 32 f. 
6 Se Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, Norstedts juridik, Stockholm, 2015, s. 41 och s. 65. 
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Den centrala författningen för uppsatsen är lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och 

konstnärliga verk, i det följande kallad upphovsrättslagen (URL). Under inflytande av EU:s 

flitiga produktion av direktiv och förordningar på området. Förarbetena till upphovsrättslagen 

har också varit ett viktigt material i mitt arbete, i synnerhet SOU 1956:25 Upphovsmannarätt 

till litterära och konstnärliga verk av auktorrättskommittén, samt SOU 2010:24 Avtalad 

upphovsrätt. Prop. 2004/05:110 upphovsrätten i informationssamhället - genomförande av 

direktiv 2001/29/EG m.m. Av de olika artiklar ur doktrinen jag använt mig av vill jag särskilt 

nämna Rätten till ett beställt verk av Kerstin Calissendorff, samt Tolkningsprinciper i 

upphovsrättsavtal av professor Per Jonas Nordell.  

  

Antalet rättsfall på det specifika ämnesområdet är begränsat, varför de nu aktuella rättsfallen 

från tingsrätt och hovrätt har givits stort utrymme som grund för diskussion om 

tolkningsprinciper och tillämpning av dessa. Genom att lyfta fram centrala ändamål med 

upphovsrätten, belysa i stora drag hur musikrättigheter exploateras och hur avtal om 

upphovsrätt till musik är konstruerade, vill jag lägga en grund för problemframställningar och 

argumentation. För att i analysen kontextualisera, problematisera och exemplifiera frågor 

relaterade till branschpraxis och handelsbruk på musikområdet, har jag använt mig av annat 

material såsom akademiska avhandlingar och litteratur om musikbranschen, branschtidningars 

rapportering och information från relevanta branschorganisationer. Arbetet med uppsatsen har 

varit utmanande, bl.a. vad gäller att vetenskapligt underbygga och verifiera branschpraxis och 

förhållanden kring vilka jag avsåg föra diskussionen. Även om vissa standardiserade villkor 

förekommer, präglas musikbranschen av avtalsfrihet och individuella lösningar, i synnerhet 

vad gäller inspelning och utgivning av musik.  

 

1.6   Terminologi  
Med skivkontrakt avses i denna framställning avtal av typen artistavtal genom vilket skiv-

bolaget förvärvar äganderätt till inspelningen och därmed egna närstående rättigheter. Olika 

avtalstyper gällande inspelningar av musik beskrivs nedan under punkten 4.3. Även om 

skivbolag idag ofta kallar sig ”musikbolag” 7  används här det mer etablerade begreppet. 

Däremot har jag valt att använda den könsneutrala termen upphovsperson helt synonymt med 

begreppet upphovsman, utom vid direkta citat eller där omständigheterna står klara.  

 
                                                
 
7 Se branschorganisationen IFPI:s hemsida http://www.ifpi.se/var-verksamhet hämtad den 10 Mars 2017.  
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1.7   Disposition  
Efter de inledande avsnitten (kapitel 1), behandlas upphovsrätten och förutsättningar för dess 

uppkomst vad gäller musik (kapitel 2). Upphovsrätten som avtalsobjekt och förutsättningar 

för överlåtelse (kapitel 3) föregår ett stycke om musikbranschens avtal och parter (kapitel 4), 

med avsikt att kontextualisera marknaden på vilken avtal om upphovsrättsliga förfoganden 

förekommer. Tolkning av upphovsrättsliga avtal samt tolkningsprinciper för detta behandlas i 

kapitel 5. Avslutningsvis ges en redogörelse för de aktuella rättsfallen om skivkontraktens 

omfattning (kapitel 6), och så min sammanfattande analys (kapitel 7).  

 

 

2   Upphovsrätt  till  musik  
 

2.1   Historik  och  utveckling  
Lag 1960:729 om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, fortsättningsvis 

upphovsrättslagen (URL), reglerar frågor om skydd för en rad olika konstnärliga uttryck och 

alster. Grunden till den nu gällande upphovsrättslagens stammar ur förarbeten i form av 

auktorrättskommitténs betänkande SOU 1956:25 8 . Auktorrättskommittén (nedan AK) 

tillsattes som en del av ett nordiskt samarbete, vilket resulterade i att Sverige, Danmark, 

Norge och Finland antog i huvudsak likalydande lagar. 9  De avvägningar mellan 

upphovspersonens och samhälleliga intressen som gjorts vid utformningen av lagen ger både 

uttryck för insikt om kreatörens perspektiv och en bakgrund till de inskränkningar som görs i 

ensamrätten. Upphovsrätten ger upphovspersonen en ensamrätt till sitt verk, vilken kan 

indelas i en praktisk-ekonomisk och en personlig-ideell sida. Den praktisk-ekonomiska delen 

baseras på tanken att rättsordningen bör sträva efter att så långt som möjligt ge 

upphovsmannen gynnsamma arbetsförhållanden, möjliggöra att upphovspersonen kan 

fortsätta med sin verksamhet, nå ut till allmänheten och ”göra den insats i den kulturella 

utvecklingen som hans begåvning motiverar”. Denna princip låg till grund inte bara för 

ekonomiska intressen utan även för stadganden om formerna för överlåtelse av rättigheterna 

och praktiska frågor kring rätten att förfoga över verket, med ekonomisk eller icke-ekonomisk 

innebörd.10 Avvägningen mellan en upphovspersons ensamrätt till sina verk och samhällets 

intressen kommenterades med att möjliggörandet av gynnsamma arbetsförhållanden för 
                                                
 
8 SOU 1956:25 Upphovsmannarätt till litterära och konstnärliga verk. 
9 SOU 2010:24 Avtalad upphovsrätt, s. 63. 
10 Jfr SOU 1956:25 s. 85 
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upphovspersoner kan betraktas som god politik då allmänheten får ta del av den litteratur, 

musik och konst som skapas. Samtidigt ansågs vissa inskränkningar i ensamrätten till förmån 

för exempelvis ”det fria folkbildningsarbetet” kunna främja såväl upphovspersonens enskilda 

intresse som allmänhetens bästa. Mot bakgrund av resonemangen ovan formulerades de 

grundläggande bestämmelserna om praktisk-ekonomisk förfoganderätt i 2 § URL och de 

ideella rättigheterna i 3 § URL, medan inskränkningarna kom till uttryck i lagens andra 

kapitel.11  

 

Upphovsrätten i Sverige växte fram ur det privilegieskydd i form av ensamrätter som tillkom 

boktryckare och förläggare, vars regler kodifierades i 1752 års förordning och reglemente för 

boktryckerierna. Efter den revolution i Sverige som kallas 1809 års statsvälvning fastslogs 

den första författarrätten i 1 § mom.8 1810 års tryckfrihetsförordning. Efter hand kom 

upphovsrättens skydd att förändras både vad gäller skyddstid och omfattning, och allt fler 

konstnärliga uttryck och alster har kommit att omfattas. För att ett immaterialrättsligt skydd 

ska fylla sitt syfte fordras att skyddet gäller även internationellt, vilket man tidigt sökte uppnå 

genom bilaterala avtal. Ett avgörande steg var tillkomsten av Bernkonventionen (BK) 1886, 

vilken Sverige tillträdde 1904. 12  Den viktigaste regeln i BK är principen om nationell 

behandling, som innebär att varje konventionsland åtar sig att ge samma skydd för verk och 

upphovspersoner från andra konventionsländerna som för de inhemska. Andra centrala 

principer som följer av BK är att det upphovsrättsliga skyddet ska uppkomma utan krav på 

formalia, samt ett åtagande om visst minimiskydd. För de närstående rättigheterna har 

Romkonventionen (RK) av den 26 oktober 1961 central betydelse, och har ratificerats av 

samtliga länder i Norden utom Island.13 Nyss nämnda konventioner administreras av World 

Intellectual Property Organization (WIPO), under Förenta Nationerna. Sverige är bundet av 

flera viktiga internationella överenskommelser, antingen direkt eller genom medlemskapet i 

EU. Ett exempel är WIPO:s s.k. Internetfördrag, dvs. WIPO-fördraget om upphovsrätt (WCT) 

och WIPO-fördraget om framföranden och fonogram (WPPT), i materiellt hänseende införda 

i svensk upphovsrättslag genom införlivandet av Infosoc-direktivet.14 Av frågor som regleras 

inom EU-rätten är det direktiven och EU-domstolens tolkning av dessa som har störst 

                                                
 
11 SOU 1956:25 s. 85 f. 
12 SOU	  1956:25	  s.	  34	  ff. 
13 Rosén, Jan, Upphovsrättens avtal, 3 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 2006, s. 66 ff. [cit. Rosén]. 
14 Olsson, Henry, Copyright: svensk och internationell upphovsrätt, 9 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 2015, s. 

25 [cit. Olsson]. 
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inverkan på svensk lag. 15  Den första juli 2005 införlivades Europarlamentets och rådets 

direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt 

och närstående rättigheter i informationssamhället (Infosoc-direktivet) i svensk rätt, och 

omfattande lagändringar infördes i upphovsrättslagen i syfte att stärka upphovsrätten, 

framförallt i den nya digitala miljön. 

 

2.2   Det  upphovsrättsliga  skyddet  
2.2.1   Upphovsrättens  subjekt  och  uppkomst  
Upphovsrätt uppkommer automatiskt i samma stund som verket skapats och tillkommer 

upphovspersonen16 ”den som skapat”, enligt 1 § upphovsrättslagen. Endast en fysisk person 

kan vara innehavare av upphovsrätt, ett skydd som indelas i den ideella rätten och den 

ekonomiska rätten. En juridisk person kan dock vara innehavare av ekonomiska 

upphovsrättigheter som förvärvats genom avtal, anställningsavtal eller annat.17 Om det som 

skapats är ett musikaliskt verk, tillkommer den egentliga upphovsrätten den som skrivit 

musiken och eventuell tillhörande text.  

 

2.2.2   Gemensam  upphovsrätt  
Om gemensam upphovsrätt stadgas i 6 § URL: ”Har ett verk två eller flera upphovsmän, 

vilkas bidrag icke utgöra självständiga verk, tillkommer upphovsrätten dem gemensamt. De 

äga dock var för sig beivra intrång i rätten.” Huvudregeln är således att när två eller flera 

upphovspersoner skapat ett verk tillsammans, innehar de upphovsrätten gemensamt och för att 

förfoga över verket som helhet krävs enighet. Om en prestation kan urskiljas och därmed kan 

anses utgöra ett självständigt verk, exempelvis om en utgiven dikt senare blir tonsatt av en 

annan person, kan respektive upphovsperson ensam förfoga över sin andel och, i detta 

exempel, textförfattaren ensam godkänna att någon får trycka enbart texten. Musik skapas 

ofta av flera personer gemensamt, både vad gäller komponerandet och vid utövandet. Vid 

beslut som rör exempelvis bearbetningar av verket, eller upplåtelse av verkets användning i 

reklamfilm måste samtliga upphovspersoners tillstånd inhämtas. Bestämmelsen i 6 § URL är 

tillämplig också på närstående rättigheter till utövande konstnärer och ljudproducenter genom 

hänvisningar i 45 – 46 §§ URL. Den rätt som utövande konstnärer enligt 45 d § URL ges, att 

                                                
 
15 Olsson, s. 34.  
16 Även	  om	  lagtextens	  begrepp	  ”upphovsman”	  omfattar	  alla	  personer	  som	  gett	  upphov	  till	  ett	  verk,	  har	  jag	  

valt	  att	  istället	  använda	  en	  könsneutral	  term.	  I	  övrigt	  är	  innebörden	  densamma. 
17 Olsson,	  s.	  79. 
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under vissa förutsättningar häva skivkontraktet femtio år efter det att inspelningen gavs ut, 

kan endast utövas av de utövande konstnärerna gemensamt. Vid gemensam upphovsrätt kan 

dock de enskilda upphovspersonerna vid ett intrång i upphovsrätten ha olika starka personliga 

intressen av att föra talan, varför varje upphovsperson har rätt att ensam beivra intrång. I ett 

av de svenska rättsfall 18  som denna uppsats behandlar ansåg hovrätten undantaget från 

huvudregeln om gemensam förfoganderätt tillämpligt också på begäran om vitesförbud enligt 

53 b URL. I det aktuella fallet kom sådan begäran från en av medlemmarna i en artistgrupp.  

 

2.2.3   Upphovsrättens  objekt  
Upphovsrättsligt skydd kan erhållas för en rad olika konstnärliga uttryck och alster, 

exemplifierade i 1 § URL. För att det som upphovspersonen skapat ska utgöra ett verk fordras 

att det är en prestation som uppvisar ett visst mått av självständighet och originalitet, vilket 

ofta uttrycks i termer av verkshöjd. Lagen ställer dock inga kvalitetskrav, och ett mindre 

lyckat verk skyddas enligt samma principer som ett bra.19 Det finns inga krav på registrering 

eller deponering för att ett verk ska vara skyddat, och heller inga krav på fixering i viss form 

(såsom noter eller inspelning). Musikaliska verk som ännu inte inspelats, inte är färdigställda 

eller ens mer än ett utkast innehar upphovsrättsligt skydd, precis som improviserade verk.20  

 

Den upphovsrättsliga skyddstiden regleras i 43 § URL och innebär att ett verk är skyddat i 

sjuttio år efter upphovspersonens dödsår. Om verket är skapat av flera upphovspersoner 

gemensamt är verket skyddat i sjuttio år efter den sist avlidna upphovspersonens dödsår. För 

musikaliska verk med text gäller skyddstiden till utgången av det sjuttionde året efter dödsåret 

för den sist avlidne av kompositören eller textförfattaren, om musik och text har skapats 

speciellt för verket, enligt 43 § st. 2 p. 2 URL. Denna nya regel stammar ur genomförandet av 

artikel 1.1. direktiv 2011/77/EU och innebär att då musik och text skapats i syfte att användas 

tillsammans, så är de under angiven tid upphovsrättsligt skyddade i sin sammansatta form. 

Således kan en text, vars upphovsperson varit död i mer än sjuttio år kan användas fritt. Men 

om samma text är en del av en låt vars musik fortfarande är skyddad, så är alltså även texten 

skyddad när den används tillsammans med musiken, d.v.s. verket som helhet är skyddat.21   

 

                                                
 
18 Svea hovrätts dom 2016-06-17, mål T 9046-15, även kallat ”KSMB-målet”.  
19 SOU 1956:25 s. 67 ff. 
20 Olsson, s. 49. 
21 Olsson & Rosén, Upphovsrättslagstiftningen (22 sept. 2016, Zeteo), kommentaren till 43 § andra stycket. 
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2.3   Ensamrätten    
2.3.1   Den  ideella  rätten  
Den ideella rätten ger dels upphovspersonen rätt att namnges i samband med verkets 

nyttjande – paternitetsrätten, dels ett skydd mot ändringar i verket och mot att verket 

tillgängliggörs för allmänheten i kränkande form eller sammanhang – respekträtten. 22  

Auktorrättskommittén konstaterade att skapande verksamhet, oftare än i andra områden av 

arbetslivet, innebär att upphovspersonen i verket lägger in sin personlighet, andliga 

upplevelser och erfarenheter, och som en följd av detta uppkommer ofta ett känslomässigt 

samband mellan upphovspersonen och verket.23 Skyddet i 3 § URL avser upphovspersonens 

litterära eller konstnärliga anseende, inte upphovspersonen som privat individ.24 I en musik-

kontext kan tillämpning av den ideella rätten exemplifieras med att det inte är tillåtet att utan 

låtskrivarens tillstånd använda en låt i reklam eller politisk propaganda (respekträtten), 

respektive att upphovspersonens namn anges i TV-rutan när artisten framför tävlingsbidrag i 

Melodifestivalen (paternitetsrätten). Den ideella rätten kan enligt svensk lag inte överlåtas, 

men dock enligt 3 § tredje stycket URL efterges ”såvitt angår en till art och omfattning 

begränsad användning av verket”.  

 

2.3.2   Den  ekonomiska  rätten  
Den ekonomiska rätten är en sammanfattande benämning på reglerna om upphovspersonens 

ensamrätt att förfoga över, exploatera och kommersialisera verket, vilket omfattar exemplar-

framställning och tillgängliggörande för allmänheten. Ensamrätten ger upphovspersonen en 

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

göra det tillgängligt för allmänheten, i ursprungligt eller ändrat skick, i översättning eller 

bearbetning, i annan litteratur- eller konstart eller i annan teknik”, enligt 2 § första stycket 

URL. Det är den ekonomiska rätten, förfoganderätten, som i huvudsak blir föremål för 

upphovsrättsliga avtal av typen musikförlagsavtal eller skivkontrakt, varför dess omfattning, 

funktion och definitionen av de förfoganden som skyddas är av avgörande betydelse. Den 

fullständiga bilden av vad förfoganderätten omfattar ges dock först vid en sammanvägning av 

innehållet i 2 § URL med de legala inskränkningar i 2 kap. URL25, vilket bidrar till lagens 

svåröverblickbarhet. Lagens inskränkningar kommer inte att behandlas i denna framställning, 

                                                
 
22 Rosén, s. 161. 
23 SOU 1956:25, s. 85-86. 
24 SOU 1956:25, s. 122. 
25 Rosén, s. 121. 
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men innefattar exempelvis rätt att kopiera för eget bruk, att citera ur offentliggjorda verk, 

vidarespridning av förvärvade exemplar, samt s.k. avtalslicenser för massutnyttjanden.26 

 

2.3.3   Exemplarframställning  
Exemplarframställning definieras i 2 § andra stycket URL, som efter införlivande av Infosoc-

direktivet lyder: ”Framställning av exemplar innefattar varje direkt eller indirekt samt 

tillfällig eller permanent framställning av exemplar av verket, oavsett i vilken form eller med 

vilken metod den sker och oavsett om den sker helt eller delvis.” Tidigare skrivning löd: 

”Såsom framställning av exemplar anses även att verket överföres på anordning genom 

vilken det kan återgivas.” Den nya skrivningen är ett förtydligande, men innebär i princip 

inget nytt, då mångfaldiganderätten även tidigare gav upphovspersonen en vidsträckt rätt att 

tillåta eller förbjuda framställning av exemplar.27 Benämningen mångfaldiganderätt är dock 

något missvisande, då rätten till exemplarframställning inte utgör något kvantitativt mått. En 

enda kopia eller reproduktion av ett skyddat verk omfattas av upphovspersonens ensamrätt.28 

Tidsfaktorn, i bemärkelsen hur länge det framställda exemplaret varar, har inte heller någon 

reell betydelse. Även högst tillfälliga exemplar som uppstår i en dators RAM- eller cache-

minne kan utgöra exemplar i lagens mening.29 Genom införlivandet av Infosoc-direktivets 

tvingande artikel 5.1 infördes inskränkningar i 11 a § URL i syfte att möjliggöra legal 

Internet-användning, något som ofrånkomligen skapar tillfälliga cache-kopior på användarnas 

datorer. Detta har dock också fått en annan konsekvens, nämligen den att olovlig streaming 

hamnat i en legal gråzon.30 

 

2.3.4   Tillgängliggörande  för  allmänheten    
Tillgängliggörande för allmänheten är en rättighet som omfattar fyra olika underkategorier av 

förfogandeformer, nämligen: 1) överföring till allmänheten, 2) offentligt framförande,  

3) offentlig visning och 4) spridning till allmänheten. Enligt 8 § URL anses ett verk offentlig-

gjort, då det lovligen gjorts tillgängligt för allmänheten, och verket anses utgivet, då exemplar 

därav med upphovsmannens samtycke förts i handeln eller eljest blivit spridda till 

allmänheten. Viktiga förändringar i upphovsrättslagen genom lagändringarna 2005 var att 

                                                
 
26 Rosén, s. 37. 
27 Olsson, s. 90. 
28 Rosén, s. 122. 
29 Rosén, s. 122. 
30 Se Pontén, Henrik, Juridik i baklås, NIR 5/2015, s. 576, samt Mål C-360/13 Public Relations Consultants 

Association Ltd v Newspaper Licensing Agency Ltd m.fl  (Meltwater). 
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upphovspersoners ensamrättigheter klargjordes, i synnerhet gränsdragningen mellan offentligt 

framförande och överföring till allmänheten. Offentligt framförande avser framföranden som 

äger rum på samma plats som den där allmänheten kan ta del av verket. Typiska exempel är 

då musik framförs ”live” eller spelas upp från CD eller radio i en restaurang. Överföring till 

allmänheten omfattar alla former av distansöverföringar när verket på trådbunden eller trådlös 

väg görs tillgängligt från en annan plats än den där allmänheten kan ta del av verket. 

Begreppet omfattar även överföring som sker på ett sådant sätt att enskilda kan få tillgång till 

verket från en plats och vid en tidpunkt som de själv väljer, dvs. så kallade on-demand-

nyttjanden. Genom lagändringen kom allt tillgängliggörande av verk på Internet, liksom annat 

tillgängliggörande på distans, att benämnas överföring till allmänheten. Dessa ”on-demand-

rättigheter” infördes med uttrycklig ensamrätt enligt artikel 3.1-2 Infosoc-direktivet för såväl 

upphovspersoner som för innehavare av närstående rättigheter, exempelvis utövande 

konstnärer och fonogramframställare.31  

 

2.3.5   Överföring  till  allmänheten  -  en  ny  rätt  eller  ett  nytt  begrepp?  
I förarbetena betonades att det sammanlagda rättighetspaketet under tillgängliggörande för 

allmänheten 2 § andra stycket URL inte utvidgades, då de distansöverföringar som kom att 

benämnas överföring till allmänheten även tidigare ingått i upphovspersonens ensamrätt till 

tillgängliggörande för allmänheten. 32  Av förarbetena framgår konstaterandet att uttrycket 

communication to the public inom EG-rätten använts med vissa små variationer i innebörden, 

men oftast avsett rena distansöverföringar. Det svenska begreppet offentligt framförande hade 

dock ett innehåll som avvek från i vart fall communication to the public jämfört med public 

performance i exempelvis Bernkonventionen. Genom att benämna distansöverföringar 

överföring till allmänheten konstaterades att det återstående innehållet i begreppet offentligt 

framförande enligt svensk rätt mer skulle likna innebörden i Bernkonventionens begrepp 

offentligt framförande/public performance. Begreppet infördes i syfte att harmonisera de 

svenska upphovsrättsliga begreppen med de inom EG-rätten.33 Således innebar on-demand-

rättigheterna ingen ny upphovsrättslig förfoganderättighet per se, utan utgör ett nytt juridiskt 

                                                
 
31 Prop. 2004/05:110 Upphovsrätten i informationssamhället - genomförande av direktiv 2001/29/EG, m.m. s. 1-

2. 
32 Prop. 2004/05:110 s. 67. 
33 Prop. 2004/05:110 s. 57, ff. 
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begrepp för klargörande av ett visst förfogande, till nytta för rättighetshavare som exempelvis 

vill avtala om digitala förfoganden separat, eller anmäla intrång i sådan upphovsrätt.34  

 

2.4   Närstående  rättigheter    
Utöver den egentliga upphovsrätten finns också upphovsrätten närstående rättigheter som 

tillkommer utövande konstnärer (artister, musiker, sångare, skådespelare, mm), samt 

fonogramframställare (skivbolag) och filmproducenter. På engelska kallas närstående 

rättigheter neighbouring rights, eller related rights, och som begreppen indikerar är detta 

rättigheter som står upphovsrätten nära. Skyddet för de närstående rättigheterna infördes i och 

med 1960 års upphovsrättslag, och inom EU har en tendens varit att stärka de utövande 

konstnärernas ställning. Genom de förändringar som gjorts i upphovsrättslagen över åren, 

som i och med Infosoc-direktivets införlivande, har det skydd som ges innehavare av 

närstående rättigheter gått från att vara en förbudsrätt till att vara en ensamrätt, och har 

därmed närmat sig skyddet för den egentliga upphovsrätten.35  

 

De närstående rättigheterna för artister respektive skivbolag är tätt sammanknippade men 

skiljer sig samtidigt åt i omfång och skyddets bakomliggande syfte. Möjligen kan skillnaden 

mellan närstående rättigheter och upphovsrätt framstå klarare genom att betrakta respektive 

rättighets objekt, och arten av vad som faktiskt skyddas. En låt, skyddad av egentlig 

upphovsrätt, behåller sin identitet som verk oavsett i vilken form den nyttjas. När låten med 

upphovspersonens samtycke nått marknaden kan vem som helst framföra eller spela in den. 

De flesta licenser för upphovsrätt hanteras genom kollektiv rättighetsförvaltning, medan mer 

specifika sköts av upphovsperson eller musikförlag. Skivbolagets inspelning är mer konstant i 

sin form än ett musikaliskt verk, men kan också, mot bakgrund av de närstående rättigheterna, 

nyttjas och licensieras i olika former. Artistens prestation å andra sidan, är på ett sätt mer unik 

och samtidigt oerhört flyktig i sin karaktär i det att prestationen bara kan uppkomma en enda 

gång, i stunden den utförs. Varje nytt framförande avviker lite från det tidigare. Det enda 

sättet att exakt upprepa artistens prestation är att en inspelning av prestationen spelas upp, 

dvs. genom återgivning av inspelningen, som ju tillkommer fonogramframställaren med 

ensamrätt. 

 

                                                
 
34 Se Rosén, s. 130. 
35 Olsson, s. 296. 
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2.4.1   Utövande  konstnärer  (artister  och  musiker)  
Artister och musiker är exempel på sådana utövande konstnärer som erhåller skydd enligt 

upphovsrättslagen 45 § URL, vilket innefattar en ensamrätt att förfoga över sitt framförande 

av ett litterärt eller konstnärligt verk eller uttryck av folklore. En artists framförande av en låt 

är en viktig förutsättning för att vi som publik ska kunna höra och uppleva den musik 

låtskrivaren komponerat, och har ett visst inre och yttre samband med den skapande litterära 

och konstnärliga verksamheten. Utövande konstnärers prestationer har därför sedan länge 

ansetts skyddsvärda på liknande principer som de upphovsrättsliga. 36  Deras ensamrätt 

omfattar rätten att bestämma över sina framföranden vad gäller exempelvis om en upptagning 

(inspelning) på fonogram, film eller annan anordning får ske, om exemplarframställning för 

göras av sådan upptagning och huruvida framförandet eller upptagningen får göras tillgänglig 

för allmänheten. Detta innefattar såväl live-framföranden som en upptagnings utsändning 

eller uppspelning i ett offentligt sammanhang. Genom en laghänvisning till 2 § URL klargörs 

att innebörden av bl.a. exemplarframställning och tillgängliggörande för allmänheten ska vara 

samma för artisters framföranden som för låtskrivares verk, inkluderat överföring till 

allmänheten och nyttjanden on-demand.37 Laghänvisningen till 3 § URL ger artisten en ideell 

rätt, vilket bl.a. omfattar rätten att namnges på exempelvis skivomslag eller när artistens 

framföranden visas i TV. Skyddet för utövande konstnärer ges för prestationen, själva 

framförandet. Inget krav på originalitet motsvarande den egentliga upphovsrättens 

”verkshöjd” finns. Det finns vad gäller utövande konstnärer inget skydd för plagiat eller 

”sound-alikes”, dvs. att någon imiterar en annans uttryckssätt.38 Flera av de inskränkningar 

som görs i den egentliga upphovsrätten gäller också för närstående rättigheter, enligt 45 § 3 st. 

respektive 46 § 3 st. URL. Reglerna om konsumtion av exemplar-rätt gäller såväl utövande 

konstnärer som fonogramframställare, och innebär att exemplar av en upptagning som med 

samtycke har överlåtits inom europeiska ekonomiska samarbets-området (EES) får spridas 

vidare. Enligt 47 § URL begränsas även ensamrätt avseende offentligt framförande och 

överföring till allmänheten till att endast utgöra en ersättningsrätt. Två eller flera konstnärer 

som samverkat, exempelvis artistgrupper, får endast göra sin ersättningsrätt gällande 

gemensamt. Dessutom ska ersättningskraven från artister och musiker göras gällande 

samtidigt som ersättningskraven från fonogramframställare. Detta administreras i praktiken av 

Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (SAMI) och skivbolagens 
                                                
 
36 Olsson, s. 293 ff. 
37 Rosén, s. 40 ff. 
38 Se Olsson, s. 296. 
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branschorganisation International Federation of the Phonographic Industry (IFPI). On-

demand-nyttjanden kvarstår dock som en ensamrätt enligt 47 § URL. 

 

Skyddstiden för rättigheterna gäller till utgången av femtionde året efter det år då 

framförandet gjordes. Om upptagningen har getts ut eller offentliggjorts inom femtio år från 

framförandet, gäller rättigheterna i stället till utgången av det femtionde eller, för ljud-

upptagningar, sjuttionde året efter det år då upptagningen först gavs ut eller offentliggjordes. I 

syfte att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/77/EU av den 27 september 

2011 om ändring av direktivet 2006/116/EG om skyddstiden för upphovsrätt och vissa 

närstående rättigheter, infördes 45 a–d §§ i upphovsrättslagen den 1 november 2013. Genom 

denna lagändring får artister som överlåtit sin rätt till ljudupptagning, dvs. ingått ett 

skivkontrakt, rätt till en tilläggsersättning för inspelningar som är äldre än femtio år. 

Dessutom ges en artist enligt 45 d § URL rätt att häva skivkontraktet femtio år efter det att 

inspelningen gavs ut om 1) skivbolaget inte bjuder ut upptagningen till försäljning i 

tillräckligt antal exemplar och överför den till allmänheten på ett sådant sätt att enskilda kan 

få tillgång till den från en plats och vid en tidpunkt som de själva väljer, dvs. on-demand, och 

2) artisten har uppmanat skivbolaget att göra upptagningen tillgänglig för allmänheten på de 

sätt som anges i första punkten och skivbolaget inte inom ett år från uppmaningen gör detta. 

Artistgrupper kan endast lämna sådan hävningsförklaring respektive uppmaning, gemensamt. 

Om avtalet hävs har artisten rätt att behålla mottagen ersättning.  

 

2.4.2   Fonogramframställare  (skivbolag)  
Skivbolag har närstående rättigheter i egenskap av framställare av ljudupptagningar 

(fonogram), enligt 46 § URL39. Skyddet innebär en ensamrätt att förfoga över inspelningarna 

genom att 1) framställa exemplar, och 2) göra upptagningen tillgänglig för allmänheten. 

Fonogramframställare benämns även fonogramproducent, vilket definieras i art. 3 (c) i 

Romkonventionen som ”den fysiska eller juridiska person som för första gången upptar 

ljudet av ett framförande eller andra ljud”. Skyddet avser själva inspelningen och 

uppkommer oavsett vilket ljud som spelats in, dvs. oavsett om det är musik, fågelkvitter eller 

stadsljud, och avser även ljud som skapas direkt på en upptagning, exempelvis digitalt. 40 Vad 

gäller inspelning av musik måste fonogramframställaren ha tillstånd för upptagning från 
                                                
 
39 46 § URL omfattar även framställare av rörliga bilder, men filmproducenters rättigheter är ej fokus för 

uppsatsen. 
40 Se Olsson & Rosén, Upphovsrättslagstiftningen (22 sept. 2016, Zeteo) kommentaren till 46 §.  
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upphovsman såväl som från utövande artist. Påpekas bör att om artisten själv spelat in sina 

prestationer är hon också innehavare av de närstående rättigheterna för inspelningen, dvs. i 

lagens mening fonogramframställare, som ett skivbolag. Det närstående skyddet för 

fonogramframställare är främst ett skydd för investeringar i ljudproduktion. En laghänvisning 

till 11 § 2 st. URL ger dock att källan ska anges i den omfattning och på sätt god sed kräver 

när verket återges offentligt, samt att verket inte får ändras i större utsträckning än 

användningen kräver, vilket ger ett visst ideellrättsligt skydd.  

 

Skyddstiden för ljudupptagningar är som huvudregel femtio år från utgången av det år då 

inspelningen gjordes. Om upptagningen ges ut inom dessa femtio år gäller istället att 

inspelningen är skyddad 70 år från utgången av utgivningsåret. Om den inte ges ut men 

offentliggörs gäller skyddet 70 år från utgången av det år den först offentliggjordes.41 Om ett 

avtal hävs enligt 45 d § URL (se ovan) gäller dock inte längre rättigheterna.  

 

 

3   Upphovsrätt  som  avtalsobjekt  
 

3.1   Regler  om  upphovsrättens  överlåtbarhet  
Upphovsrättens överlåtbarhet regleras i 27 § 1 st. URL. Genom laghänvisningen till 3 § URL 

följer att det endast är den ekonomiska rätten som kan överlåtas eller upplåtas. Det står alltså 

upphovspersonen fritt att helt eller delvist överlåta sin ekonomiska rätt till ett verk, och sådan 

rätt tillkommer även senare förvärvare.42 Som nämnts indelas den ekonomiska rätten i olika 

befogenheter uppräknade i 2 § URL, och rätten till exemplarframställning, överföring till 

allmänheten, offentligt framförande och spridning till allmänheten kan var för sig överlåtas 

eller upplåtas.43 Den rätt som överlåts eller upplåts kan i sin tur avgränsas och begränsas i 

omfattning vad gäller såväl förfogande, som tid och/eller rum.44 Grundtanken från lagstiftaren 

är således att den laggivna ensamrätten som sådan ska ge rättsinnehavarna ett gott underlag 

för avtal, med stor frihet för kontraherande parter att fritt utforma sitt mellanhavande.45  

Lagen uppställer inga krav på formen för överlåtelse av upphovsrätt, vilket innebär att det i 

                                                
 
41 Olsson, s. 305. 
42 Rosén, s. 81. 
43 SOU 2010:24, s. 67. 
44 SOU 1956:25 s. 275-276. 
45 Rosén 2006, s 80. 
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princip kan ske genom såväl muntligt som skriftligt avtal, och även genom överenskommelser 

som följer av stabil branschpraxis eller konkludent handlande.46   

 

Den ideella rätten kan på grund av sin karaktär och nära förbundenhet med upphovspersonen 

i princip inte överlåtas. Upphovspersonen kan med bindande verkan endast efterge sin ideella 

rätt för ”en till art och omfattning begränsad användning av verket”, enligt 3 § st. 3 URL. 

Detta innebär att för det fall upphovspersonen gör ett generellt avstående från sin ideella rätt 

är detta inte bindande. Som huvudregel har då upphovspersonen kvar rätten att anges som 

verkets upphovsperson eller motsätta sig att verket utsätts för kränkande ingrepp och 

användning. En upphovspersonens eftergift av den ideella rätten kan ske genom en uttrycklig 

förklaring om att upphovspersonen avstår från den, eller implicit genom att de av 

omständigheterna vid en överlåtelse av upphovsrätten framgår att den eftergivits.47 Som en 

kort jämförelse kan konstateras att i Europa är den ideella rätten väl förankrad, men att det i 

USA inte finns något motsvarande skydd avseende musik48 (dock för bildverk, enligt USCA s 

106A49). Detta kan vara värt att nämna då klausuler om eftergift av ”moral rights” ofta 

förekommer i exempelvis amerikanska musikavtal. 

 

Att överlåtelse av exemplar inte innebär överlåtelse av upphovsrätt klargörs i 27 § st. 2 URL. 

I 29 § URL finns en tvingande regel angående upphovspersoners rätt till skälig ersättning vid 

överlåtelse av uthyrningsrätt till fonogramproducent eller filmproducent. Regeln omfattar 

även utövande konstnärer som artister och musiker, genom hänvisning från 45 § 3 stycket 

URL. Dispositiva regler av intresse är exempelvis 28 § URL som anger huvudregeln att verk 

som överlåtits eller upplåtits inte ändras av den som förvärvat rätten till verket. Om rätten till 

verket förvärvats av en rörelse kan dock denna rörelse överlåtas, och med den även 

rättigheterna till verket. Även 30 § URL är en dispositiv regel, men intressant för denna fram-

ställning såtillvida att den tycks avsedd att stimulera förvärvarens exploatering av verket. 

Regeln anger att överlåtelse gällande rätt att överföra verket till allmänheten eller offentligt 

framförande ska gälla för en tid av tre år och inte medföra ensamrätt. Om längre giltighetstid 

avtalats och med exklusivitet, får upphovspersonen ändå själv överföra eller framföra verket, 

                                                
 
46 Rosén 2006, s. 83. 
47 Olsson, s. 132-133. 
48 Stim, Richard, Music Law: How to Run Your Band’s Business, 6th edition, NOLO, Berkely, California, U.S.A. 

2009, s. 137. 
49 United States Code Annotated, title 17 Copyright, USCA s106. 

https://cyber.harvard.edu/property/library/copyrightact.html#anchor542164 (hämtad 2017-03-10). 
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eller överlåta sådan rätt vidare, om rätten under en tid av tre år inte tagits i bruk.50 Reglerna i 

31–38 §§ URL är dispositiva och rör förlagsavtal och utgivning av tryck, och i 39-40 §§ URL 

finns dispositiva regler om filmavtal.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att lagreglerna om avtal har en tendens att ge stöd åt upphovs-

personer och rikta sig mot förvärvare, vilket förefaller rimligt mot bakgrund av lagens syften. 

Samtidigt påpekas i 37 § URL att upphovspersonen inte har rätt att på nytt ge ut verket i den 

form och på det sätt som avses i förlagsavtalet förrän de upplagor som förläggaren enligt 

avtalet får ge ut har blivit slutsålda. Här har lagstiftaren alltså sett anledning att skydda 

förlagets förvärvade ensamrätt.51 I 40 a § URL finns också en särskild regel enligt vilken 

upphovsrätt till datorprogram skapat av arbetstagare som ett led i dennes arbetsuppgifter eller 

efter arbetsgivarens instruktion, övergår till arbetsgivaren, om inget annat avtalats. Här kan 

alltså noteras en avvikelse såväl vad gäller presumtion om upphovspersonens ensamrätt till 

sitt verk som i terminologin, i det att upphovspersonen benämns arbetstagare. 

 

3.1.1   Förvärv  av  framtida  verk  
Trots att det upphovsrättsliga skyddet uppkommer först när det skapats ett verk i lagens 

mening, finns det inget som hindrar upphovspersonen att träffa avtal om något som hon har 

för avsikt att skapa. Detta är snarare vanligt förekommande på musikområdet, i synnerhet vad 

gäller avtal mellan låtskrivare och musikförlag, men också i upphovspersons anslutningsavtal 

med STIM, samt i avtal mellan artist och skivbolag. Andra exempel på förvärv av framtida 

rättigheter är avtal om beställt verk, eller regleringar att en arbetstagares prestationer under 

anställningen ska tillkomma arbetsgivaren. Samtidigt är det endast upphovspersonen som kan 

avgöra när verket är färdigt. Även om det inte framgår uttryckligen av URL anses 

upphovspersonen inneha rätten att bestämma om verkets offentliggörande och första 

utnyttjande på marknaden. Detta bottnar i ideellrättsliga föreställningar, samt exempelvis att 

samtliga inskränkningar i upphovsrätten förutsätter att upphovspersonen lämnat sitt 

medgivande till offentliggörande, utgivning eller överlåtelse av exemplar av verket. Att 

upphovspersonen eller dennes arvingar inte utan tillstånd äger rätt att utöva sin rätt till 

beställd porträttbild enligt 27 § URL får ses som ett undantag som bekräftar huvudregeln. 

                                                
 
50 Se Olsson & Rosén, Upphovsrättslagstiftningen (22 sept. 2016, Zeteo), kommentaren till 30 § Första stycket. 
51 Se även Rosén 2006, s. 114. 
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Upphovspersonen kan, med stöd av det ideellrättsliga skyddet enligt 3 § 2 st. URL, vägra att 

prestera eller skapa ett verk, vilket dock kan tänkas utgöra avtalsbrott.52  

 

3.1.2   Förvärv  av  framtida  rättigheter  
Beträffande förvärv avseende framtida rättigheter i form av laggivna rättigheter som kommit 

att knytas till verket efter avtalstillfället, exempelvis en förlängning av skyddstiden, 

framkommer en principiell skepsis i lagens förarbeten.53 Varken URL eller förarbeten hindrar 

en totalöverlåtelse av förfoganderätten för hela den potentiella skyddstiden eller överlåtelser 

av framtida verk, och med hänseende till varaktigheten i sådana överlåtelser är det inte 

orimligt att ett sådant kontrakt kan möta förändringar och utvidgning på upphovsrättens 

område. Enligt 2 § (1) WIPO Model Provisions anges att villkor som rör nyttjandeformer som 

inte existerade när avtalet ingicks ska anses ogiltiga. Utgångspunkten enligt Rosén är dock att 

frågan bör lösas genom tolkning av föreliggande avtal, med hänsyn till dess förutsättningar.54 

Det kan konstateras att det standardavtal som tagits fram mellan låtskrivarorganisationerna 

SKAP (SKAP-Sveriges Kompositörer och textförfattare), FST (Föreningen Svenska 

Tonsättare) och branschorganisationen Musikförläggarna, innehåller följande paragraf, vilket 

indikerar vedertagen branschpraxis: ”Om det lagbestämda skyddet för upphovsrätten ändras 

under avtalstiden omfattas avtalet av ändringen. Om något land gör upphovsrättsskyddet, 

dess förnyelse eller förlängning, beroende av anmälan, registrering eller annan formell 

åtgärd är Musikförlaget och Upphovsmannen tillsammans skyldiga att medverka till att 

upphovsrättsskydd uppnås och/eller bibehålls.”55 

 

3.2   Kollektiv  rättighetsförvaltning  
Upphovsrättslagen är utformad ur perspektivet att upphovspersonen och andra rättsinnehavare 

fritt disponerar över sin ensamrätt med avtalsfrihet, utöver de inskränkningar som 2 kap. URL 

stadgar. I praktiken sker dock en stor och viktig del av rättighetshantering och licensiering 

genom kollektiv förvaltning. De centrala aktörerna vad gäller kollektiv rättighetsförvaltning 

på musikens område är STIM, SAMI och IFPI, som alla har internationella motsvarigheter 

och/eller samarbetsavtal. Upphovspersoner och musikförlag i Sverige upplåter lite förenklat 

en grundläggande ensamrätt till offentligt framförande och överföring till allmänheten till 
                                                
 
52 Rosén 2006, 145-146. 
53 Se SOU 1956:25 s. 283. Jfr dock DCFR artikel III. -5:106. Draft Common Frame of Reference (DCFR), 

[http://ec.europa.eu/justice/policies/civil/docs/dcfr_outline_edition_en.pdf] hämtad 2017-03-09. 
54 Rosén 2006, 146-147. 
55 Källa Musikförlagsavtalet http://musikforlaggarna.se/wp-content/uploads/musikforlagsavtalet.pdf  



 25 

STIM, som därmed på bred basis kan lämna tillstånd för användning av musik, och inkassera 

ersättning för detta. Rätten att inspela musikaliska verk upplåter STIM-anslutna upphovs-

personer och musikförlag till NCB, som ägs av de nordiska STIM-sällskapen. NCB lämnar 

licenser för exemplarframställning till exempelvis skivbolag, för vilken ersättning betalas 

baserad på antal framställt eller försålt exemplar. På motsvarande vis finns organisationer för 

rättighetshantering avseende innehavare av närstående rättigheter. För artister och musiker 

administrerar SAMI uppgifter om inspelningar och lämnar licenser för offentligt framförande 

och överföringar till allmänheten, medan IFPI sköter motsvarande för skivbolag. Enligt 47 § 

URL ska ersättningskrav för utövande konstnärer och fonogramframställare framställas 

samtidigt, varför SAMI och IFPI samarbetar på vissa områden.56 

 

 

4   Musikbranschens  avtal  och  parter  
 

4.1   Kreatörernas  intäkter  från  ensamrätter  och  musikskapande  
I de allra flesta fall är upphovspersoner, musiker och artister idag näringsidkare. Om inte av 

val så av nödvändighet, då antalet tjänster för musikskapande och utövande är ytterst 

begränsade. Att bedriva verksamhet baserad på immaterialrättsliga rättigheter och tjänster är 

dock en komplex verksamhet, vilket bör beaktas vid såväl ingående som granskning av 

musikbranschens avtal. I syfte att för den fortsatta diskussionen förtydliga parternas roller och 

förutsättningar, redogörs här kort för kreatörernas verksamhet och intäktsmöjligheter. 

 

4.1.1   Låtskrivares  verksamhet  
För att egentlig upphovsrätt till ett verk ska generera inkomster till upphovspersonen fordras 

att verket exploateras på något vis. I princip all intäktsgenerering från ett musikaliskt verk, 

undantaget dess återgivning i form av noter, fordrar att en artist eller musiker framför verket. 

Utöver direkta live-framföranden förutsätter intäktsgenerering dessutom att artistens 

framförande blir föremål för inspelning. De många olika benämningar som finns på 

upphovspersoner av musikaliska verk kan indikera musikalisk genre, verkshöjd och kulturell 

kontext, men också vilka olika delar av förfoganderätten som blir eller mindre relevanta för 

att skapa intäkter. Såväl skapandeförutsättningar som intäktsmöjligheter och nätverk ser olika 

ut beroende på genre. För tonsättare och kompositörer av orkesterverk eller ensemblemusik är 

                                                
 
56 Rosén 2006, 101 ff. 
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exempelvis den tryckta noten fortfarande en central källa för intäkter, då noter köps eller hyrs 

av orkestrar och andra som ska framföra verket. Utrymme i radio och TV är begränsat för 

tonsättarens musik, varför uruppföranden och konserter är mycket viktiga. Dessa 

exploateringsformer kan förstås generera intäkter även för andra genrer. För låtskrivare inom 

populärmusikgenren blir oftast det huvudsakliga målet att få verket inspelat av en etablerad 

artist, så att det sedan kan tillgängliggöras för allmänheten i olika format och exemplar, 

”streamas”, spelas i radio och TV, som bakgrundsmusik, m.m. En bra låt som många tar till 

sig blir också ofta tolkad och inspelad av flera artister än den som först spelade in den. Inte 

sällan sammanfaller också rollerna så att låtskrivaren även är artist, eller det omvända.57 

 

4.1.2   Artisters  och  musikers  verksamhet  
Begreppen artist respektive musiker definierar skilda roller, och något skilda förutsättningar 

för inkomster. Musiker kan vara anställda i en orkester eller liknande, men de flesta frilansar 

och anlitas för uppdrag avgränsat till medverkan på en viss inspelning, turné eller dylikt, och 

erhåller för sin prestation ett visst arvode. Från nyttjanden av de inspelningar musikern 

medverkat på får hon sedan upphovsrättsliga intäkter mot bakgrund av sina närstående 

rättigheter, vilka administreras av SAMI. Artisten har ofta en mer bärande roll för de verk 

som inspelas och framförs, både vad gäller konstnärlig gestaltning och rent praktiskt, då det 

typiskt sett är artistens namn och varumärke som marknadsförs i samband med ljud-

inspelningen och verkets framförande. Det är också artisten som ingår avtal med skivbolag 

om inspelning, mot intäkter i form av royalty från försålda exemplar och exploatering av 

inspelningarna. Precis som musikern får artisten intäkter mot bakgrund av sina närstående 

rättigheter då inspelningar hon medverkat på spelas i radio eller på annat vis framförs 

offentligt. Artisten kan också ha intäkter från konserter, merchandise-produkter och andra 

uppdrag, för vilka förutsättningarna blir bättre ju starkare artistens namn och varumärke blir.58 

 

4.2   Kommersiell  rättighetsförvaltning  
Låtskrivare och artister väljer ofta att finna en affärspartner för att öka värdet av och 

intäkterna från sina immateriella tillgångar. För en låtskrivare är den typiska affärspartnern ett 

                                                
 
57 Se även Wennman, Kent & Boysen, Per, Musik som levebröd, UR, Sverige, 2008, s. 145 ff. [Wennman & 

Boysen], samt Stim, Richard, Music Law: How to Run Your Band’s Business, 6th edition, NOLO, Berkely, 
California, U.S.A. 2009, s. 170 ff. 

 
58 Se även Wennman & Boysen s. 191 ff., samt Stim, Richard, Music Law: How to Run Your Band’s Business, 

6th edition, NOLO, Berkely, California, U.S.A. 2009, s. 354 f. 
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musikförlag, och för en artist är den istället ett skivbolag.59 Av redogörelsen för kreatörernas 

verksamhet ovan framgår att olika intressen ofta är sammanflätade och ömsesidigt beroende. 

Denna omständighet gäller också för musikförlag och skivbolag, vars verksamhet baseras på 

förvärv, exploatering och förvaltning av musikrättigheter. Även kollektiv rättighetsförvaltning 

berörs av detta, exempelvis genom sambandet exploatering av låten/inspelningen och 

STIM:s/SAMI:s insamlande av intäkter från offentligt framförande. Det centrala åtagandet för 

musikförlag och skivbolag vad gäller att främja intäkter från skapandeverksamheten, är 

således utgivning och vidarelicensiering eller upplåtelser av rättigheter. 

 

4.2.1   Musikavtalens  karaktär  
Musikavtal av typen musikförlagsavtal och skivkontrakt har historiskt sett präglats av 

fullständiga överlåtelser av upphovsrätt, dvs. att rättigheter generellt förvärvas med 

exklusivitet, för hela världen, all typ av nyttjanden och inte sällan för hela skyddstiden.60 

Avgränsningen i musikavtalens omfattning av den ensamrätt som överlåts görs istället 

beträffande vilka av upphovspersonens verk musikförlagsavtalet omfattar, respektive vilka av 

artistens inspelningar skivkontraktet omfattar. Som en jämförelse tycks bokbranschen istället 

präglas av en tradition där författare för en viss bok ofta upplåter olika exploateringsformer 

till skilda aktörer, såsom tryckt bok till ett förlag, pocketrättigheter till ett annat och 

ljudboksrättigheter till ett tredje, och översättningar hanteras separat etc.61  

 

Ett typexempel på komplexiteten i upplåtelser av immateriella ensamrätter, och samtidigt en 

illustration av hur intressena hos musikbranschens olika aktörer sammanflätas, är så kallad 

synkronisering, dvs. när ett inspelat musikverk ska användas i film, TV eller reklamfilm. 

Detta är en mycket viktig potentiell källa till intäkter och berör såväl ideella som ekonomiska 

rättigheter, upphovsrätt och närstående rättigheter, varför såväl upphovsperson, musikförlag, 

artist och skivbolag involveras. Från Musikförläggarnas hemsida har jag lånat exemplet att 

om någon vill använda låten ”All Along The Watchtower” i en film så måste först tillstånd 

från låtskrivaren Bob Dylan inhämtas genom hans musikförlag, som här är Sony/ATV Music 

Publishing Scandinavia. Detta för att få använda den musik och text Dylan skapat. Utöver det 

behövs tillstånd från det skivbolag som äger den inspelning man vill använda, till exempel 
                                                
 
59 Andra exempel kan vara en turnéagent för live-verksamhet, eller en manager för särskild representation. 
60 Se Rosén 2006, s. 226 beträffande musikförlagsavtal. Se Stannow, Henrik, Åkerberg, Yngve och Hillerström, 

Håkan, MusikJuridik: Rättigheter och avtal på musikområdet, CKM, Södertälje, 2002, s. 73 [cit. Stannow] 
beträffande skivkontrakt. 

61 Rosén, Jan, Förlagsrätt: rättsfrågor vid förlagsavtal, Juristförlaget, Stockholm, 1989, s. 35. 
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Sony Music som har rättigheterna till Bob Dylans version, eller Universal Music för den 

version Jimi Hendrix spelade in. Här märks också en skillnad i förutsättningarna för egentlig 

upphovsrätt jämfört med närstående rättigheter, då en användare kan välja att spela in en egen 

version av låten, varmed användaren själv blir rättighetshavare till inspelningen och endast 

behöver söka tillstånd för nyttjande av kompositionen. 

 

4.2.2   Musikförlagsverksamhet  
Utgivning av musik var under en ganska lång tid synonymt med utgivning av noter, och sådan 

verksamhet ombesörjdes av musikförlag. Den kommersiella musikutgivningens födelse i 

Sverige skulle kunna sägas vara 1783, då tonsättaren och organisten Olof Åhlström (1756-

1835) började trycka musikalier och sälja dessa till konsument och återförsäljare. Några år 

efter det att han inlett sin verksamhet fick han kungligt privilegium på nottryck i 20 år, och 

därmed ensamrätt på nottryck i Sverige. 62  Musikförlagets affärsmodell baseras på att 

förvärva, exploatera och förvalta upphovsrättigheter till musikaliska verk, varför de ingår 

avtal med upphovspersoner, eller andra musikförlag. Musikförläggarnas verksamhet idag kan 

indelas i tre roller; den kreativa, den administrativa och den finansiella. I detta innefattas 

exempelvis att upptäcka och utveckla låtskrivare, marknadsföra låtskrivaren och verken, 

registrering av verk till STIM, royaltyavräkningar, hantering av licensiering för nyttjande av 

verk, samt att bidra med ekonomiska eller andra resurser för att främja låtskrivarens 

verksamhet inom ramen för samarbetet. 63   Då musikförlagets intäkter utgörs av en viss 

procent av låtskrivarens intäkter, vars förutsättningar beskrivits ovan, är det idag i stor 

utsträckning utgivning av en inspelning av verket som är målet.  

 

4.2.3   Skivbolagsverksamhet  
Skivbolagets affärsmodell baseras på att förvärva, exploatera och förvalta rättigheter till 

ljudinspelningar, varför de ingår avtal med artister, eller andra som innehar rättigheter till 

ljudinspelningar. Det första skivkontraktet ska ha ingåtts den 15 oktober 1898 av Albert 

Chevalier, och det första exklusiva skivkontraktet ska vara det mellan sångaren Caruso och 

Victor Talking Machine, ingånget den 28 januari 1904.64 Historiskt sett har formaten för 

utgivning av inspelad musik skiftat i takt med uppspelningsanordningarna, men den största 

                                                
 
62 Svenska Musikförläggareföreningen genom 75 år, jubileumsskrift 2003, s. 12-13. 
63 Rosén, Jan, Förlagsrätt: rättsfrågor vid förlagsavtal, Juristförlaget, Stockholm, 1989, s. 33 ff., samt 

http://musikforlaggarna.se/alla-vara-musikforlag/vad-gor-ett-musikforlag/. 
64 Tschmuck, Peter, Creativity and Innovation in the Music Industry, Springer, Dordrecht (NL), 2006, s. 30 f. 
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förändringen skedde när den fysiska ljudbäraren inte längre var nödvändig. CD-skivans intåg 

innebar att försäljningen av inspelad musik rusade i höjden, inspelningar som tidigare utgivits 

på LP och kassett återutgavs och såldes en gång till. Den digitala utvecklingen och ny teknik 

har sedermera förändrat stora delar av vår omvärld, vårt beteende vad gäller 

mediekonsumtion och inte minst förutsättningarna för handel med inspelad musik. Kanske 

hade man kunnat förvänta sig att skivindustrin, som genom historien både utvecklat och 

hanterat uppkomst av ett antal olika ljudbärarformat, skulle vara väl rustade att möta ännu en 

utmaning. De rent digitala formatens intåg blev dock något helt annat. En hel industri 

hamnade i fritt fall i takt med att nya möjligheter att överföra musik bidrog till illegala 

fildelningstjänsters snabba utveckling på nätet. Under denna period kritiserades 

musikbranschen ofta för att inte tillhandahålla legala tjänster och tillmötesgå konsumenternas 

vilja att ha musiken tillgänglig digitalt. Målen mot exempelvis The Pirate Bay drevs av 

skivbolag, filmbolag och dataspelsbolag, och de fällande domarna var av stor betydelse för 

den fortsatta utvecklingen. 65  Spotifys tillkomst hösten 2008 innebar en långsam men 

avgörande vändning, och idag säljs inspelad musik främst i form av prenumerations-

abonnemang på strömmad musik, men även som nedladdningar eller fysiska skivor.66 Enligt 

statistik från branschorganisationen IFPI ökade den totala musikförsäljningen med 8,6 procent 

under det första halvåret 2016, och totalt såldes musik i Sverige för över en halv miljard 

kronor. Under samma period ökade strömmade musiktjänster med 9,6 procent och utgjorde 

85,8 procent av den totala musikförsäljningen.67 

 

4.3   Skivkontrakt    
Avtal om ljudinspelningar innefattar en rad ganska olika avtalstyper. Artistavtal, licensavtal, 

distributionsavtal och så kallade 360-avtal rör alla inspelad musik, men har i övrigt stora 

skillnader bl.a. vad gäller parternas åtaganden och framför allt beträffande vilka rättigheter 

som övergår, vilket kortfattat beskrivs nedan. I huvudsak kan man dock dela upp de centrala 

avtalen i två grupper: traditionella skivkontrakt genom vilket skivbolaget förvärvar 

rättigheterna till inspelningen, respektive licensavtal, en upplåtelse genom vilket skivbolaget 

                                                
 
65 Se Rosén, Jan, Medie- och upphovsrätt, Jure, Stockholm, 2012, s. 87 ff. Asp & Rosén, The Pirate Bay – en 

kommentar.  
66 http://www.musiksverige.org/wp-content/uploads/MusikbranschenISiffror_2014.pdf s. 6. 
67 http://www.musikindustrin.se/2016/09/06/musikbolag-musikforsaljningen-fortsatter-att-oka-i-sverige/  
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förvärvar en begränsad rätt.68 Även inom dessa kategorier kan dock avtalens innehåll ha stor 

variation, beroende på vilka parterna är och situationen i övrigt.  

 

4.3.1   Artistavtal  (”skivkontrakt”)  
Det traditionella ”skivkontraktet” av typen artistavtal omfattar typiskt sett ett inspelnings-

åtagande från skivbolaget om ett visst antal ljudinspelningar, och en överlåtelse av artistens 

närstående rättigheter till skivbolaget, som därmed förvärvar förfoganderätten till den 

utövande konstnärens prestation vad gäller de ljudinspelningar som omfattas av avtalet. 

Skivbolags egna närstående rättigheter i form av rätten till inspelningarna uppkommer genom 

inspelning av artistens prestationer. Ett exempel på formulering av förfoganderättsöverlåtelse 

kan vara: ”Genom detta avtal överlåter artisten till bolaget alla rättigheter till exploatering 

av artistens inspelade prestationer, i obegränsad omfattning, inom alla nu kända eller okända 

befintliga och framtida medier, så länge prestationen/produktionen är upphovsrättsligt 

skyddad.” 69  Artisten (eller artistgruppen) åtar sig att medverka till inspelningen och 

tillförsäkrar skivbolaget en exklusiv rätt att uppta artistens prestationer för återgivning genom 

fonogram under den tid och i den omfattning som anges. Skivbolaget betalar för inspelningen 

och förvärvar äganderätten till ljudinspelningen. Artisten får ersättning i form av royalty på 

intäkter från exploatering av inspelningarna. Urvalet av de verk som ska spelas in sker ofta i 

samråd mellan parterna. Artisten förbinder sig normalt att inom ett antal år inte återinspela de 

prestationer artisten inspelat för bolaget. Skivbolaget bestämmer ofta ensidigt om utgivning 

av ljudinspelningen ska ske, när i tiden och på vilken skivetikett (”label”). Skivbolaget 

ansvarar för marknadsföring och försäljning av produkten, och artisten åtar sig att medverka 

till PR-aktiviteter samt ger skivbolaget rätt att använda artistens namn och märke vid 

marknadsföringen av ljudinspelningarna.70  

 

4.3.2   Licensavtal  
Licensavtal kan tillämpas då exempelvis artisten redan spelat in musik och själv äger 

rättigheterna till inspelningarna (”mastern”). Licensgivaren upplåter då genom licensavtal 

masterrättigheterna till skivbolaget för en viss tid och territorium, och kompenseras med en 

royalty som ofta är högre än i det traditionella artistavtalet. Omfattningen av skivbolagets 

                                                
 
68 Jfr. Wennman & Boysen, s. 207. 
69 Stannow, s. 73. 
70 Se Stannow, s. 177 ff. Jfr. även IFPI, How record labels invest [http://www.ifpi.org/how-record-labels-

invest.php], samt Wennman & Boysen, s. 209 ff.  
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åtagande utöver utgivning kan, liksom villkoren, variera stort. Det centrala är dock att ett 

licensavtal utgör en upplåtelse, varför rättigheterna till inspelningarna skall återgå till 

licensgivaren efter en viss tid.71 

 

4.3.3   360-avtal  
Ofta baseras så kallade 360-avtal på de ovan beskrivna artistavtalens utformning, men 

dessutom omfattas villkor om skivbolagets involvering i artistens övriga verksamhet samt 

intäkter därifrån. rättigheter, så som merchandise-försäljning, live-framträdanden, 

exploatering av artistens varumärke och ibland även artistens upphovsrättsintäkter i egenskap 

av upphovsperson, dvs. skivbolaget vill också ingå musikförlagsavtal med artisten.72   

 

4.3.4   Distributionsavtal  
Distributionsavtalen är av annat slag än de nyss nämnda, och innebär i princip att artisten är 

sitt eget ”skivbolag” i bemärkelsen att artisten själv äger inspelningarna, betalar och ansvarar 

för kostnader för tillverkning, mekaniska licenser, promotion och marknadsföring. 

Skivbolagets roll som distributör begränsas till att sälja och distribuera inspelningarna till 

butik och återförsäljare i den allmänna handeln, eller till digitala plattformar och tjänster. 

Merparten av royaltyintäkterna går här till artisten, som också tar merparten av kostnaderna.73  

 

 

5   Tolkning  av  upphovsrättsliga  avtal    
 
5.1   Allmän  avtalsrätt  och  upphovsrättsliga  avtal  
Lagregler avseende upphovsrättsliga överlåtelser är som framgått av 3.1 ovan relativt 

begränsade, varför musikavtalens parter i huvudsak är hänvisade till avtalsrättens allmänna 

regler. Rättspraxis på området är också begränsad, då de flesta tvister löses genom förlikning 

eller skiljedom. Upphovsrättsliga avtal utgör förvisso rättshandlingar på förmögenhetsrättens 

område som faller under avtalslagen (1915:218) och kontraktsrättens normsystem, men den 

allmänna avtalsrättens regler är främst anpassad till den allmänna varuhandeln. 74 

                                                
 
71 Se Wennman & Boysen, s. 208. 
72 Uttrycket 360-avtal refererar typiskt sett till ett avtal som berör en artists samtliga verksamhetsområden, 

symboliskt då en cirkel är 360 grader. Även kallade ”multiple rights deals”. Jfr 
http://www.americanbar.org/groups/young_lawyers/publications/the_101_201_practice_series/an_overview_
of_the_360_deal.html  

73 Se Wennman & Boysen, s. 113. 
74 Se Rosén 2006, s. 108.  
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Kommissionslagen (1914:45) skulle kunna tillämpas på distributionsavtal och HB:18 om 

sysslomän på uppdragsavtal av typen managementavtal. Lagen om samäganderätt (1904:48) 

försöker man enligt Rosén ibland tillämpa vid skiljaktigheter rörande gemensam upphovsrätt 

eller artistgrupper. Mer branschspecifika avtal om överlåtelse av upphovsrätt, såsom musik-

förlagsavtal eller skivkontrakt, utsätts därför ofta för en ganska konkret avtalstolkning, vilken 

beaktar såväl förhållanden i det enskilda fallet som upphovsrättens egenheter. 75   

 

Vid fastställande av avtalsinnehållet i ett ömsesidigt förpliktande avtal är den viktigaste 

principen att fastställa den gemensamma partsavsikt som låg till grund för avtalets ingående.76 

Att göra detta i efterhand är svårt, i synnerhet vid en tvist då parterna alldeles uttalat har helt 

olika partsavsikter. En avtalsbestämmelse skall dock inte tolkas isolerad, utan i sin kontext, 

bl.a. mot bakgrund av avtalet som helhet och avtalssituationen i övrigt.77 Den gemensamma 

viljan har företräde framför den gemensamma viljeförklaringen, och regeln om den 

gemensamma partsavsikten gäller också när parterna i ett skriftligt avtal, eller på annat sätt, 

givit uttryck för en uppfattning som strider mot vad de gemensamt åsyftat. Viljeförklaringen 

måste också uppfattas av den andre parten (tillitsteorin). Istället för gemensam partsavsikt 

(konsensus) kan olika uppfattningar om avtalets innehåll (dissens) föreligga. Om så varit fallet 

vid avtalets ingående föreligger dold dissens. Har parterna varit medvetna om detta säger man 

att dissensen är öppen, och avtal ska då egentligen inte komma till stånd, enligt avtalslagen 6 

§ st.1. Om avtalet ändå är helt eller delvis fullgjort får ett mer praktiskt förhållningssätt intas, 

och utgångspunkten blir att avtalet är giltigt (giltighetsregeln), varefter vidare tolkning får 

klargöra avtalets innehåll och vad respektive part har åtagit sig att prestera.78  

 

Kravet på good faith and fair dealing mellan avtalsparter utgör en grundläggande princip, 

uttryckt i såväl art. 1.7 i UNIDROIT Principles som art. 1:201 Principles of European 

Contract Law (PECL). Lojalitetsplikten i ett avtalsförhållande brukar definieras som en plikt 

att iaktta, eller tillvarata, motpartens befogade intressen. 79  Enligt ondtrosprincipen (även 

dolusprincipen) gäller att en part som känt till, eller ”måste ha insett” att motpartens 

uppfattning om avtalets innebörd eller omfattning skiljer sig från partens egen, blir bunden av 

                                                
 
75 Jfr Rosén 2006, s. 108-109. 
76 Se art. 4:1-4 UNIDROIT Principles. 
77 Jfr. art. 4.4 i UNIDROIT Principles. 
78 Ramberg, Jan & Ramberg, Christina, Allmän avtalsrätt, 8 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 2010, s. 132 [cit. 

Ramberg & Ramberg]. 
79 Munukka, Jori, Lojalitetsplikten som rättsprincip, SvJT 2010, s. 837.  
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motpartens uppfattning. Det föreligger en skyldighet att visa lojalitet mot motparten och 

klargöra avtalsinnehållet.80 Oklarhetsregeln är en tolkningsprincip innebärande att ett oklart 

avtal skall tolkas till nackdel för den part som lagt fram den otydliga texten. Regeln kan 

tillämpas både när en part formulerat texten, såväl som när parten inte själv utformat texten 

men åberopar den (in dubio contra stipulatorem).81 Minimiregeln innebär att avtal bör tolkas 

så att det medför det minst betungande resultatet för den förpliktade.82 Parterna måste själva 

åberopa de omständigheter som ska läggas till grund för fastställande av avtalets innehåll, då 

domstolen enligt RB 17:3 är förhindrad att grunda domen på omständigheter som inte 

åberopats. Ramberg beskriver domstolens avtalstolkningsprocess som en sammanvägning av 

alla tolkningsdata, individuellt prövade, varefter avtalsinnehållet fastställs. Relevanta faktorer 

till grund för detta är 1) avtalspreliminärer, 2) omständigheter vid sidan av avtalstexten såsom 

konkludent handlande och passivitet, 3) ordalydelsen, 4) rättslig bakgrund, exempelvis 

dispositiv lag, handelsbruk och skälighet, 5) ändamålet med avtalet, samt 6) avtalets 

sammanhang.83 

 
5.2   Särskilda  tolkningsregler  vid  upphovsrättsavtal  
Upphovsrätt kan som nämnts både överlåtas och upplåtas i olika omfattning, och avtal om 

upphovsrätt förekommer i en mängd olika branscher. Utöver allmänna avtalsrättsliga 

tolkningsprinciper och -metoder har några särskilda principer utvecklats avseende tolkning av 

oklara upphovsrättsavtal. Vissa förekommer också i praxis. Dessa tolkningsregler motiveras 

mot bakgrund av upphovspersonen som den typiskt sett svagare parten, särskilt skyddsvärd, 

och därför i behov av det stöd en restriktiv tolkning av rättighetsöverlåtelser kan ge.84  

 

5.2.1   Ändamålsprincipen  
Nordell redogör i artikeln Tolkningsprinciper i upphovsrättsavtal för ändamålsprincipen som 

innebär att, vid oklarhet om överlåtelsens omfattning, inte mer av upphovsrätten skall anses 

ha övergått än vad som följer av avtalets syfte eller ändamål. Principen har sitt ursprung i 

filmindustrin i Tyskland tidigt 1900-tal, och konflikter mellan författare och bokförlag om 

filmatiseringsrätten. Författarna hade typiskt sett överlåtit alla rättigheter till bokförlagen, och 

när fråga om filmatisering av deras verk uppkom, uppstod svårigheter med att hänvisa till en 

                                                
 
80 Ramberg & Ramberg, s. 161. 
81 Ramberg & Ramberg, s. 170. 
82 Ramberg & Ramberg, s. 154. 
83 Ramberg & Ramberg, s. 173, med hänvisning till NJA 1991 s. 319. 
84 Se Rosén, Jan, Förlagsrätt: rättsfrågor vid förlagsavtal, Juristförlaget, Stockholm, 1989, s. 160. 
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partsvilja som skilde sig från förlagsavtalets ordalydelse, eftersom filmatisering inte varit 

aktuell när förlagsavtalen ingicks. Principen blev att förvärvaren kunde göra anspråk endast 

på den rätt som svarade mot ändamålet med förvärvet, i detta fall att bokförlaget enbart skulle 

förvärva förlagsrätten. Ändamålsprincipen lagfästes 2002 i den tyska upphovsrättslagens 

(UrhG) 31 (5) § och anger, enligt Nordell, att båda parters syfte med ett avtal om utnyttjande 

av verk ska avgöra vilka nyttjanden som omfattas, om dessa inte uttryckligen angivits. Vidare 

skall parternas syfte också inverka bestämmande i frågan om en nyttjanderätt alls har 

upplåtits, om den är en ensamrätt eller en enkel nyttjanderätt, hur långt en nyttjanderätt eller 

en förbudsrätt sträcker sig och vilka inskränkningar som skall gälla för nyttjanderätten. 

Ändamålsprincipen är en objektiv tolkningsprincip som avser att skapa balans mellan 

parternas avtalsrelationer, då dess andemening är att inte bara avtalets syfte tillmäts betydelse, 

utan också den gemensamma partsavsikten.85 

 

5.2.2   Specialitetsgrundsatsen  och  specifikationsprincipen  
I nordisk rätt har upphovsrättsliga intressen ansetts motivera en subjektiv tolkningsprincip 

som benämns specialitetsgrundsatsen, eller specifikationsprincipen (men även specialitets-

principen, specifikationsgrundsatsen, specificeringsgrundsatsen eller specificeringsprincipen). 

Definitionen av vad principens innebörd varierar också något, men till karaktären tycks den 

ha stora likheter med oklarhetsregeln och minimumregeln.86 Rosén och Nordell menar att 

tolkningsprincipen är tudelad. Enligt Rosén innebär	   specialitetsgrundsatsen att inte mer av 

upphovsrätten ska anses ha övergått än vad som uttryckligen följer av avtalet, samt att 

specifikationsprincipen, även kallad specialitetsprincipen, innebär att otydliga eller tysta 

avtal ska tolkas restriktivt eller inskränkande till upphovspersonens fördel. Rosén menar 

också att specialitetsgrundsatsen brukar uppfattas som en presumtion mot totalöverlåtelser.87 

Nordell har anfört att specialitetsgrundsatsen och specialitetsprincipen påbjuder dels att endast 

i avtalet uttryckligen angivna utnyttjandeformer skall anses omfattade av avtalet, dels en 

restriktiv inställning till upphovspersonens favör vid oklara eller vittomfattande 

rättighetsöverlåtelser.88  Enligt Bernitz innebär specifikationsprincipen, eller specificerings-

grundsatsen, att rättighetshavaren inte antas ha upplåtit en mera omfattande rätt än vad som 

                                                
 
85 Nordell, Per Jonas, Tolkningsprinciper i upphovsrättsavtal, NIR 4/2008, s. 307, s. 311 [cit. Nordell, 

Tolkningsprinciper]. Se även Karnell i NIR 2002, s. 554. 
86 Se även Nordell, Tolkningsprinciper, s. 313, samt Bernitz, Ulf, Karnell, Gunnar, Pehrson, Lars, Sandgren, 

Claes, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, 12 u., Jure, Stockholm 2011, s. 394. 
87 SOU 2010:24, s. 93-93, samt Rosén 2006, s. 152 ff.  
88 Nordell, Tolkningsprinciper, s. 313. 
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klart framgår.89 Levin har uttalat att specificeringsgrundsatsen ställer sig kritisk eller direkt 

avvisande till diffusa eller generella överlåtelser. Fortsättningsvis, samt i de inledande delarna 

av denna framställning, används begreppen specialitetsgrundsatsen som samlingsbegrepp, 

och specifikationsprincipen avseende den bakomliggande principen. 

 

Specialitetsgrundsatsen finns uttryckt i danska (DaURL) och norska (NoURL) upphovsrätts-

lagarna. I DaURL kompletteras bestämmelsen av en plikt för förvärvaren att nyttja verket 

inom en viss tid.90  I Sverige och Finland har den ansetts så grundläggande att den inte 

behöver införas i lagen.91 Auktorrättskommittén konstaterade att det i utländsk rätt förekom 

bestämmelser med innebörden att en överlåtelse som gäller rätt att utnyttja verk på ett bestämt 

sätt inte ger förvärvaren rätt att utnyttja det på ett annat sätt, men fann att detta borde stå klart 

även utan särskilt stadgande, och anförde i motiven:  
”Då det gäller att avgöra vilka befogenheter, som genom en överlåtelse tillagts förvärvaren, skall hänsyn 

tagas icke blott till vad parterna uttryckligen avtalat utan även till omständigheterna i övrigt. På grund 

härav bör en överlåtelse, som efter orden avser en mera omfattande rätt, ofta tolkas så, att den endast 

medför rätt att utnyttja verket på visst sätt. I enlighet med vad som uttalats i 1914 års betänkande (s. 121) 

torde sålunda en överlåtelse till en förläggare i allmänhet böra anses omfatta allenast förlagsrätt och en 

överlåtelse till ett teaterföretag endast rätt till sceniskt framförande.”92 

 

Upphovsrättsutredningen har i delbetänkandet Avtalad upphovsrätt SOU 2010:24 föreslagit 

att en kodifiering och precisering av specialitetsgrundsatsen införs i URL med lydelsen: ”Den 

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

framgår av avtalet eller som får anses följa av avtalet eller dess syfte.” Bestämmelsen skulle 

också vara tillämplig på samtliga upphovsrätten närstående rättigheter.93 Nordell menar att 

övervägande skäl talar mot att lagstifta om uttryckliga avtalstolkningsregler, i synnerhet 

tvingande sådana, bl.a. på grund av upphovsrättsavtalens heterogena natur, som en 

konsekvens av att de omfattar så många olika branscher och avtalsobjekt. Han förespråkar att 

avtalsfrihet bör råda på den centrala förmögenhetsrättens område. Ett annat skäl är, enligt 

Nordell, att man inte förbehållslöst kan utgå från att upphovspersonen är den svagare parten.94  

                                                
 
89 Bernitz, Ulf, Karnell, Gunnar, Pehrson, Lars, Sandgren, Claes, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, 12 

u., Jure, Stockholm 2011, s. 394. 
90 SOU 2010:24, s. 101. Se 53 § 3 st. DaURL, samt 39 a § NoURL. 
91 Jfr. SOU 2010:24, s. 100. 
92 SOU 1956:25, s. 277. Det refererade betänkandet avser det till 1919 års författarlag.  
93 SOU 2010:24, s. 102 och s. 306. 
94 Nordell, Tolkningsprinciper, s. 337. 
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Beträffande de upphovsrättsliga tolkningsprinciperna i förhållande till allmänna 

avtalstolkningsprinciper har Nordell anfört att övervägande skäl talar för att de 

upphovsrättsliga principerna bör ses som ett preciserande komplement till de allmänna95, att 

domstolarna bör kunna välja det tolkningsverktyg som passar bäst i den enskilda 

avtalssituationen och att det inte borde finnas någon inbördes normhierarki.96 Rosén menar att 

specifikationsprincipen innebär en komplicerad balansakt, då alltför begränsade upplåtelser 

kan hindra en effektiv marknadsföring av verket, samtidigt som en rättighetsförvärvare av 

omfattande rättigheter kan vara väl lämpad att föra ut verket i olika sammanhang så snart 

tillfälle bjuds. Den konkreta bedömningen måste således enligt Rosén bygga på en rad 

sinsemellan helt separata förhållanden och ”principer”. Vidare bör parternas åtaganden vägas 

in, i synnerhet rättsförvärvarens förpliktelser, såsom skyldighet att utnyttja verket på 

marknaden, under vilken tid verket aktivt skulle marknadsföras, samt vederlag. I grunden, 

anför Rosén, är slutligen avtalets typ och syfte avgörande för prövningen av förvärvets 

innehåll och omfattning.97   

 

5.3   Tillämpning  av  särskilda  tolkningsregler  för  upphovsrättsavtal  
Frågan om hur specialitetsgrundsatsen tillämpas av domstolarna har belysts genom Henrik 

Bengtssons omfattande sammanställning av svensk praxis, varav flera från underrätterna, i 

frågan om upphovsrättens övergång i arbets- och uppdragsförhållanden. Bengtsson 

konstaterade att domstolarna vid ett stort antal tillfällen haft möjlighet att ta ställning till vilka 

regler som skulle gälla vid tysta uppdragsavtal, samt hur upphovsrättsliga upplåtelser och 

överlåtelser skulle tolkas. Enligt Bengtsson tillmätte domstolarna den presumtion som ställs 

upp genom specifikationsprincipen mycket stor betydelse i båda dessa frågor, dvs. att 

rättigheterna stannade hos uppdragstagaren om inget annat hade avtalats. Av detta kan bl.a. 

slutsatsen dras att en förvärvare måste vara tydlig och noggrann vid utformning av avtal om 

överlåtelse eller licensavtal. Bengtsson drar även slutsatsen att den ersättning som 

upphovspersonen fått för upplåtelsen avsitt verk har betydelse för tolkningen av upplåtelsens 

omfattning, samt att parternas konkludenta handlande kan medföra att specifikationsprincipen 

sätts åt sidan. En upphovsperson som passivt åser ytterligare nyttjanden utan att framföra 

ersättningskrav löper risk att rätten anser det finnas en tyst upplåtelse eller överlåtelse mellan 
                                                
 
95 Nordell, Tolkningsprinciper, s. 326. Jfr SOU 2010:24, s. 99. 
96 Nordell, Tolkningsprinciper, s. 330. 
97 Se Rosén, s.155 f. 



 37 

parterna. Bengtsson konstaterar också att den ersättning som upphovspersonen fått för 

upplåtelsen av sitt verk har betydelse för tolkningen av upplåtelsens omfattning.98   

 

Från dansk rättspraxis är avgörandet99 Tango Jalousie från år 2002 av intresse. Den centrala 

frågan rörde giltighet av långvariga kontrakt om musikförlagsrättigheter. Upphovsmannen 

Jacob Gade (1879-1963) avslutade sitt musikförlagsavtal med Wilhelm Hansen år 1925. Strax 

därpå utgavs Tango Jalousie på förlaget Gade & Warny som upphovsmannen var delägare i, 

vilket inkräktade på det första musikförlagets rättigheter. Efter förhandling träffades avtal 

genom vilket Wilhelm Hansen avstod från sin utgivningsrätt till förmån för Gade & Warny, 

mot del av vissa nyttjandeintäkter. Fallet kompliceras ytterligare av att Wilhem Hansen 

kommit att förvärva Warnys musikförlag, samt av en förlängning av upphovsrättens 

skyddstid. Tango Jalousie blev en enorm internationell framgång. Mot bakgrund av teknisk 

utveckling förändrades låtens väsentliga intäktskälla över tid från notförsäljning till 

nyttjanden av framföranderättigheter. Domstolen valde att inte grunda sin bedömning på 

specialitetsgrundsatsen, utan konstaterade att avtalen i fråga gällde handel med en abstrakt 

vinstmöjlighet, inte olikt andra kommersiella transaktioner. Såväl upphovsmannen som 

musikförlagen var enligt domstolen införstådda med detta då förutsättningen omfattades av 

avtalskomplexet. Att den abstrakta vinstmöjligheten realiserats skulle inte påverka 

upphovsrättsöverlåtelsernas giltighet. Beträffande Wilhelm Hansens avtal med Gady från år 

1925 fann dock domstolen att musikförlagets rätt till andel av intäkterna från Tango Jalousie 

framstod som orimlig i förhållande till förlagets prestation, då den kom utan förpliktelser från 

förlaget. Domstolen fann att långvariga avtal som de i fråga löpande borde anpassas till 

utvecklingen, så att jämvikten mellan parternas inbördes rättigheter och prestationer 

motsvarar varandra. Domen baseras på allmänna avtalsrättsliga regler och principer som 

förutsättningsläran. Schovsbo har kommenterat domen och beklagat att domstolen inte förde 

in upphovsrättsligt relevanta frågor och Gadys status som upphovsman, trots att avgörandet 

var helt innanför specifikationsprincipens kärnområde. Schovsbo förundrade sig över att det 

endast var i relation till skyddstidens förlängning som domstolen poängterade att vinsten från 

                                                
 
98 Bengtsson, Henrik, Rätten till beställt verk i ljuset av nya domstolsavgöranden, Ny juridik 4:05 s. 31, s. 49 f. 
99 U 2002.1224(H), refererad i NIR 2003 s. 67 av Jens Schovsbo, Schovsbo, Jens, Fra Dansk Domspraksis samt 

Kommentar til Højesterets dom af 15.5.2002 – Tango Jalousie, NIR 2003 s. 67. 
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verket i vart fall ska komma upphovsmannen och hans arvingar till del, och konstaterar att 

principens betydelse blivit begränsad idag.100  

 

NJA 2004 s. 363 (Röda Korset) gällde rätten till ett fotografi. Röda Korset hade uppdragit åt 

en fotograf att ta och leverera fotografier avsedda att använda i vissa studiematerial. Ett år 

senare fick fotografen två nya uppdrag av liknande sort. Fotografen gjorde gällande att 

nyttjanderätten endast omfattade förstaupplagan av de olika studiematerialen, och att Röda 

Korset genom att dels publicera nya upplagor av materialet, dels översätta det och dels lagra 

bilderna digitalt, begått intrång i hans rätt till fotografierna. Röda Korset bestred 

intrångsansvar på grunden att avtalen omfattade nyttjandet. Fotografen hänvisade till ett avtal 

om begränsat nyttjande, som han träffat med en av Röda Korsets handläggare. 

Avtalstolkningen komplicerades genom att den s.k. beställarregeln som stipulerade 

presumtion till förmån för beställaren hade avskaffats i samband med att fotorätten 

införlivades i upphovsrättslagen. Enligt HD måste dock beställarregelns krav gälla även i 

förhållande till Röda Korset, då det av utredningen framgått att parterna förutsatt att det första 

avtalets villkor skulle gälla också för de efterföljande avtalen, trots att dessa ingåtts efter 

lagändringen. HD konstaterade att fotografen inte givit tillräckligt tydligt uttryck åt 

innebörden av de begränsningar och dess betydelse på sätt som skulle ha krävts enligt 

beställarregeln. Specialitetsgrundsatsen nämndes inte. Nordell har kommenterat fallet och 

menar bl.a. att specialitetsgrundsatsen måste ställas mot ändamålsprincipen, då Röda Korsets 

nyttjande av fotografierna skedde inom ramen för dess verksamhet och även inom ramen för 

det ursprungliga syftet med uppdraget.101 Nordell menar att den gällande utgångspunkten idag 

torde vara en modifierad specialitetsgrundsats, där syftet med avtalet visserligen tillåts vara 

tolkningsdatum för att fastställa beställarens befogenhetsområde, men där bestämningen av 

syftet kan tolkas till förmån för beställaren.102  Mot bakgrund av frågan om on-demand-

rättigheter kan refereras till Nordells resonemang kring frågan om Röda Korset verkligen 

borde ha haft rätt att lagra fotografierna digitalt. Nordell anför att eftersom digitalisering av 

ett verk skapad med analog teknik får så påtagliga effekter, har det tidigare ansetts att rätten 

att bestämma över verkets digitalisering alltid borde var förbehållen upphovspersonen.103  

 
                                                
 
100 Schovsbo, Jens, Fra Dansk Domspraksis samt Kommentar til Højesterets dom af 15.5.2002 – Tango Jalousie, 

NIR 2003 s. 67, s. 67 och 80. Se även Nordell, Tolkningsprinciper, s. 318 f. 
101 Nordell, Beställarregeln i praktiken, s. 608. 
102 Nordell, Beställarregeln i praktiken, s. 609. 
103 Nordell, Beställarregeln i praktiken, s. 608. 
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I mål TR T 27939/06 (Saltkråkan) prövades bland annat frågan om filmavtalen med Astrid 

Lindgren givit SF rätt att förfoga över de filmer som producerats under avtalen genom att ta 

ljud (musik, sång, repliker) från filmernas ljudspår och med tillägg av en sammanbindande 

berättartext skapa särskilda fonogram samt framställa exemplar av dessa och tillgängliggöra 

dem för allmänheten och för denna utgivning betala ersättning enligt filmavtalens 

bestämmelser om royaltyersättning. Tingsrätten konstaterade att då fråga var om avtal på 

upphovsrättens område var specialitetsgrundsatsen och specifikationsprincipen, (definierade 

som i 5.2.2.ovan), ”allmänt antagna principer”. Enligt domstolen ansågs häri ligga en 

föreställning om att det i första hand ankom på förvärvaren att klargöra rättsförvärvets 

omfattning. Tingsrätten fann att SF inte visat att filmavtalen eller deras tillämpning också gav 

rätt att ge ut fonogram med ljud från filmerna. Mot bakgrund av den fonogramutgivning som 

ändå skett löpande under parternas mångåriga samarbete, att Astrid Lindgren själv medverkat 

med manus och inläsning av berättarröst, filmbolagets royaltyavräkningar, samt parternas 

vittnesmål, konstaterade dock tingsrätten det ”tillförlitligen utrett” att fonogramutgivningen 

inletts och skett i muntligt samförstånd mellan Astrid Lindgren och SF med påföljd att 

avtalsbundenhet om utgivningen uppkom. Dessa muntliga överenskommelser bedömdes vara 

s.k. tillsvidareavtal, vilka alltså kunde sägas upp av endera parten med skäligt varsel.104  

 

5.4   Skivkontraktet  –  ett  upphovsrättsligt  uppdragsavtal?  
5.4.1   Upphovsrättsliga  uppdragsavtal  
Upphovsrättsliga uppdragsavtal föreligger enligt Nordell när någon träffar avtal med 

upphovsperson om förfoganderätten till ett verk som ännu inte skapats.105 Detta stämmer väl 

in på omständigheterna vid ingående av skivkontrakt, vilka enligt min uppfattning har 

karaktär av uppdragsavtal. Bernitz anför att uttryckliga överenskommelser om upphovsrätt 

sällan förekommer vid uppdragsavtal utanför de begränsade områden där standardavtal 

används.106 Påståendet tillstyrks av Kerstin Calissendorff107, som också konstaterar att någon 

”tumregel” motsvarande den vad gäller arbetsgivares rätt till verk inte finns för en beställares 

rätt till verk. Skälet till detta torde vara att det saknas praxis och vägledande 

                                                
 
104 Stockholms tingsrätts dom 2011-01-21 i mål nr T 27939-06 och T 11757-08. 
105 Nordell, Per Jonas, Beställarregeln i praktiken. Kommentar till NJA 2004 s. 363 (Röda Korset), NIR 6/2004, 

s. 605 [cit. Nordell, Beställarregeln i praktiken]. 
106 Bernitz, Ulf, Karnell, Gunnar, Pehrson, Lars, Sandgren, Claes, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, 12 

u., Jure, Stockholm 2011, s. 109. 
107 Calissendorff, Kerstin, Rätten till ett beställt verk, Ny Juridik 2:98 s. 89, s. 90 [cit. Calissendorff]. 
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förarbetsuttalande, samt att uppdragsavtalen är av oerhört skiftande slag. 108  Enligt min 

mening påminner Calissendorffs beskrivning av skapandeprocessen vid uppdragsavtal mycket 

om förhållandet mellan artist och skivbolag vid en skivinspelning och parternas åtaganden 

genom ett skivkontrakt. Det är också anledningen till varför jag beträffande tolkning av ett 

skivkontrakts omfattning vill lyfta fram de aspekter som enligt Calissendorff har betydelse för 

bestämningen av uppdragsgivarens rätt att förfoga över resultatet av ett utfört uppdrag. 

 

5.4.2   Skapandeprocessen  vid  uppdragsavtal  
Det finns vissa särdrag för skapandeprocessen vid uppdragsavtal jämfört med upplåtelse av 

rättigheter till ett redan befintligt verk. Sådana särdrag är enligt Calissendorff följande:  
•   Verket skapas på initiativ av uppdragsgivaren. 

•   Upphovspersonen utformar verket med utgångspunkt i uppdragsgivarens uppgivna användning av 

uppdragstagarens prestation. 

•   Uppdragsgivaren lämnar mer eller mindre detaljerade anvisningar om hur verket skall vara utformat, 

t.ex. beträffande omfattningen av verket, vad verket i detalj skall beskriva, när verket skall vara 

färdigställt, var upphovspersonen skall befinna sig vid sitt skapande, och om prestationer som andra än 

upphovspersonen har utfört skall ingå i verket. 

•   Uppdragsgivaren har en rätt att ta del av verket och få synpunkter beaktade på verket allteftersom 

uppdraget framskrider och/eller att bestämma över den slutliga utformningen av verket – dvs. att begära 

att ändringar görs innan uppdraget är avslutat. 

•   Uppdragsgivaren skapar praktiska och/eller ekonomiska förutsättningar för skapandet, t.ex. genom att 

tillhandahålla underlag i form av information om det verket skall beskriva, betalar uppdragstagarens 

omkostnader och arvode helt eller delvis innan uppdraget slutförts och ställer personella eller materiella 

resurser till förfogande. 

Dessa omständigheter har att göra med graden av uppdragstagarens självständighet i 

förhållande till uppdragstagaren. Sådana omständigheter kan ibland vara tämligen likartade 

dem som skulle ha gällt om uppdragstagaren hade varit anställd.109  Arten av det verk som 

uppdraget ska resultera i kan ha betydelse för tolkningen av upplåtelsens omfattning, då vissa 

typer av verk erbjuder större möjlighet till utlopp för upphovspersonens individualitet. För att 

illustrera ytterligheter i detta ger Calissendorff som exempel bl.a. att upphovspersonen 

uppdras att fotografera en tryckpress jämfört med att måla ett porträtt i olja över företagets 

verkställande direktör.110  

 
                                                
 
108 Calissendorff, s. 91. 
109 Calissendorff, s. 94. 
110 Calissendorff, s. 95. 
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5.4.3   Upphovsrättslig  förfoganderätt  vid  uppdragsavtal    
En första utgångspunkt vid bedömningen av omfattningen av ett upphovsrättsligt relevant 

nyttjande av ett verk av annan än upphovspersonen är att det måste kunna härledas genom 

avtal mellan upphovspersonen och utnyttjaren, uttryckligt eller underförstått. Enbart det 

faktum att uppdraget är beställt, utfört och avtalad ersättning erlagd, innebär inte att samtliga 

rättigheter av ekonomisk betydelse övergått till uppdragsgivaren. Vidare bör 

specifikationsprincipen beaktas, vilken enligt Calissendorff innebär att inte mer av 

upphovsrätten skall anses ha övergått än vad som följer av avtalets ändamål. Denna 

tolkningsprincip är dock främst till hjälp om det finns ett uttryckligt upplåtelseavtal, men ger 

uttryck för att en restriktiv tolkning till upphovspersonens förmån bör vara presumtionen även 

vid bedömning av en tyst upphovsrättsöverlåtelse.111 Faktorer av betydelse för bedömningen 

av upplåtelsen av resultatet av det beställda uppdraget är enligt Calissendorff ändamålet med 

avtalet, uppdragsavtalets specifika drag jämfört med ett avtal om exploatering av ett redan 

befintligt verk, samt verkets art. Uppdragsgivaren torde åtminstone anses ha erhållit en rätt att 

förfoga över resultatet av uppdraget så att uppdragsgivarens tydligt angivna syfte kan 

uppfyllas, detta som en lägsta tänkbara nivå för upplåtelsens omfattning. Vidare kan redan 

arten av den verksamhet som uppdragsgivaren bedriver – om den är begränsad - sätta en 

yttersta gräns för upplåtelsens omfattning.112 

 

Andra omständigheter av betydelse för tolkningen av en tyst eller oklar upplåtelse är 

betalningsformen, betalningens storlek, branschpraxis och parternas ställning. Om ersättning 

utgår i form av royalty baserad på antal exemplar som beställaren framställer av verket är det 

naturligt att tänka sig att upplåtelsen är obegränsad vad gäller antal exemplar och tiden. Detta 

innebär dock inte att det motsatsvis går att tolka ett fixerat pris, eller pris baserad på nedlagd 

tid, som en given begränsning i upplåtelsens tid eller viss upplaga. En engångsbetalning 

skulle lika gärna kunna innebära att det är fråga om en upplåtelse av ensamrätt, obegränsad i 

omfattning, och att hela den ekonomiska förfoganderätten till verket övergått till beställaren. 

Calissendorff menar dock att betalningens storlek är svår att använda som bedömningsfaktor, 

då det sällan finns gängse normer för ersättningens storlek, samt att priset kan ha påverkats av 

helt andra faktorer än de relevanta för bedömningen av den upplåtna rätten, t.ex. tidspress 

                                                
 
111 Calissendorff, s.92. Se även Rosén 2006, s. 153.  
112 Calissendorff, s.93. 
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eller konkurrens.113 Branschpraxis kan ha stor betydelse för bedömningen av upplåtelsens 

omfattning, om det går att visa att den är fast etablerad. En ytterligare förutsättning är att både 

uppdragsgivare och uppdragstagare är verksamma i den aktuella branschen och därmed kan 

förväntas ha känt till den sedvänja som regelbundet iakttas av parter i avtal av aktuell typ.114  

 

Beträffande parternas inbördes ställning eller styrkeförhållande i förhållande till varandra vid 

avtalstillfället är Calissendorff tveksam till om detta kan anses ha någon betydelse för 

tolkningen av den upplåtelse som skett genom ett tyst avtal, men anser dock att det kan vara 

annorlunda i en jämkningssituation. Om upphovspersonen uteslutande ägnar sig åt att utföra 

uppdrag som resulterar i upphovsrättsligt skyddade verk, medan uppdragsgivaren är oerfaren 

vad gäller upphandling av denna typ av uppdrag, skulle en domstol kunna anse att det funnits 

en viss förklaringsbörda hos den professionella upphovspersonen, i synnerhet om upphovs-

personen menar att förfoganderätten till verket ska vara inskränkt utöver ändamålet för vilket 

det skapats. Som exempel anges situationen där en upphovsperson upplåter en inspelning av 

ett musikverk avsett för radioreklam till en icke-professionell uppdragsgivare, och senare gör 

gällande att upplåtelsen endast skett för spridning till allmänheten via radio under en 

begränsad tid.115 Om det vid bedömningen av upphovsrättsupplåtelsen framkommer att en 

ensamrätt inte kan anses ha varit avtalad, är uppdragstagaren ofta genom den lojalitetsplikt 

som följer av uppdragsavtalet ändå förhindrad att själv förfoga eller låta någon annan förfoga 

över verket på ett sätt som kan störa uppdragsgivarens utövande av den förfoganderätt till 

verket som har ansetts föreligga. 

 
 
6   Analoga  skivkontrakt  i  digitalt  ljus  (rättsfallen)  
 

6.1   KSMB-målet  
Artisten, en enskild medlem i en artistgrupp, yrkade att tingsrätten vid vite om 10 000 kr 

skulle förbjuda skivbolaget att nyttja gruppens inspelningar i on-demand-tjänster. Grunden för 

yrkandet var att on-demand uppkommit som en ny förfoganderättighet i och med Infosoc-

direktivets implementering i svensk upphovsrättslag 2005, och då sådant nyttjande inte 

reglerades i skivkontraktet, omfattade skivbolagets förfoganderätt enbart utgivning i fysiska 

                                                
 
113 Calissendorff, s. 95-96. 
114 Calissendorff, s. 96. 
115 Calissendorff, s. 96-97. 
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format. Artisten hänvisade till specifikationsgrundsatsen och att en rättighetsförvärvare av 

upphovsrätt inte kunde anses ha fått rättigheter som inte uttryckligen angetts i avtal eller på 

annat sätt överenskommits mellan parterna, samt att oklara avtal ska tolkas till nackdel för 

den som påstår sig ha förvärvat en specifik rättighet. Artisten menade att han vid flera 

tillfällen krävt att få ett nytt avtal som reglerade on-demand, men att skivbolaget hade vägrat. 

Skivbolaget bestred käromålet på grunden att artisten överlåtit äganderätten till inspelningarna 

vilket inkluderade en rätt för skivbolaget att försälja inspelningarna digitalt, samt att en 

obegränsad rätt för skivbolaget att förfoga över inspelningarna följde av avtalets ordalydelse 

och ändamål. Åtminstone skulle det följa av artistens efterföljande agerande och/eller 

passivitet. Skivbolaget anförde vidare att on-demand inte utgjorde någon ny rättighet, att 

artisten känt till och inte invänt mot digital remastering, tillgängliggörande och försäljning, 

samt att bolaget löpande tillställt artisten royaltyavräkningar för den digitala försäljningen, 

vilket artisten inte heller invänt mot. Skivbolaget bestred påståendet att artisten begärt ett 

särskilt avtal avseende on-demand-nyttjande, men vitsordade att han däremot uttryckt en 

önskan att omförhandla avtalets royaltynivå. 

 

Avtalet från 1981 

Artisten JJ ingick tillsammans med fyra andra medlemmar i artistgruppen Kurt Sunes med 

Berit (KSMB). Mellan artistgruppen och skivbolaget MNW träffades 1981 ett avtal om 

produktion och försäljning av ett album med bl.a. följande lydelse: 
1 §  MNW förbinder sig att göra en ljudinspelning, nedan kallad produktion, med artisten och utge den på 

fonogram senast den 1/10 1981 (utgivningsdatum), eller snarast därefter, om sådana förseningar skulle 

uppstå, som MNW ej kunnat förutse. 

2 §  Artisten överlåter äganderätten till produktionen till MNW. Dock får MNW i sin tur ej överlåta 

äganderätten till tredje person utan artistens medgivande. 

3 §  MNW betalar artisten en royalty uppgående till 3 kr per försålt fonogram. 

MNW kom därefter att ge ut ett antal av KSMB:s album. Parterna tecknade inte några nya 

avtal utan utgick från att villkoren från den första inspelningen skulle gälla. När JJ senare 

startade de nya artistgrupperna, Strindbergs och John Lenin, fortsatte samarbetet med MNW. 

Parterna utgick ifrån att villkoren i avtalet från 1981 skulle tillämpas på inspelningar som de 

nya grupperna producerade. Under åren 2006 – 2011 lade MNW ut ett antal av inspelningarna 

med KSMB, Strindbergs och John Lenin till försäljning via tjänster som iTunes och Spotify. 
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6.1.1   Tingsrättens  dom  
Solna tingsrätt fann att tvisten gällde huruvida artisten till skivbolaget hade överlåtit rätten att 

ge ut inspelningarna genom s.k. on-demand-nyttjanden, samt att sådana nyttjanden var en typ 

av förfogande som sedan 2005 regleras i 2 § tredje stycket p. 1 URL. Tingsrätten konstaterade 

att specialitetsgrundsatsen och specifikationsprincipen var av betydelse för överlåtelsens 

karaktär och yttrade att ”Det är ostridigt att MNW har äganderätten till själva ljudinspelningarna. I fråga om 

förfoganderätt över ett verk saknar det betydelse vem som har äganderätten till det föremål där verket finns 

materialiserat. Att MNW äger själva ljudinspelningarna betyder alltså inte att bolaget upphovsrättsligt sett får 

disponera över verken. Formuleringen i avtalets andra paragraf om överlåtelse av äganderätten till produktionen 

medger därför i sig inte slutsatsen att det av avtalets ordalydelse följer att det är fråga om en total överlåtelse av 

förfoganderätten till MNW.” 116 
 

Tingsrätten fann att avsaknaden av tidsmässig eller geografisk begränsning talade för en 

vidsträckt rättighetsövergång, och att avtalsinnehållet i den mån avspeglade vad MNW gjort 

gällande som gemensam partsavsikt vid avtalets ingående, nämligen att skivbolaget skulle ges 

en obegränsad förfoganderätt över ljudinspelningarna. Mot detta vägdes dock att avtalet också 

innehöll villkor av mer specifik formulering, bl.a. en uppräkning av medier i avtalets 5 § 

”AV-hjälpmedel, film, video etc.”. Tingsrätten menade också att frågan rörde en 

nyttjandeform som inte var tillgänglig när avtalet ingicks, och som väsentligt skiljer sig från 

tidigare former av nyttjanden, såsom LP eller CD. Då on-demand-nyttjande inte varit möjligt 

för parterna att förutse vid avtalstillfället, ansåg tingsrätten att det inte kunde anses omfattas 

av den gemensamma partsavsikten. Mot bakgrund av detta, samt med hänsyn till 

specialitetsgrundsatsen och specifikationsprincipen, fann tingsrätten att MNW:s digitala 

nyttjande av artistens verk inte kunde anses ha skett med stöd av avtalet från 1981. 

 

Beträffande artistens efterföljande agerande, konstaterade tingsrätten att det bör ställas höga 

krav för att ett avtal ska anses ha ändrats genom den ena avtalspartens passivitet, i synnerhet 

om ändringen innebär en fördel för den andra parten. Enligt tingsrätten hade artisten inte varit 

passiv i det att han 2004 i e-post till bolaget påtalat att bolaget startat digital försäljning utan 

avtal och därefter framfört invändning mot ersättningsnivåerna. Tingsrätten fann 

omständigheten att artisten mottagit utbetalningar inte vara tillräckligt för att artisten skulle 

                                                
 
116 Solna tingsrätts dom 2015-09-21, mål nr T 6667-14, s. 8 ff. 
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anses ha bekräftat bolagets rätt, och utdömde vite enligt kärandens yrkande. Skivbolaget 

överklagade domen. 
  

6.1.2   Hovrättens  dom  
Gemensamma rättigheter – inverkan på artistens talerätt om vitesförbud? 

MNW anförde i hovrätten att JJ inte ensam kunde föra talan om ett vitesförbud, då 

skivbolagets avtalspart enligt kontraktet var en grupp om fem personer med gemensam 

upphovsrätt enligt 6 § URL. MNW anförde också att för det fall att hovrätten skulle komma 

fram till att artistens talan kunde prövas måste hovrätten göra en proportionalitetsbedömning 

och vid denna ta hänsyn till att det är fråga om gemensamma rättigheter. Hovrätten klargjorde 

att frågan föll inom ramen för domstolens officialprövning, och uppfattade rättsläget på det 

sättet att undantaget i 6 § URL om rätten för var och en av upphovsmännen att beivra intrång, 

även innefattade en talan om vitesförbud. Frågan hade tidigare inte berörts i förarbetena till 

undantagsbestämmelsen och hade heller inte berörts i betänkandet SOU 2011:32, En ny 

upphovsrättslag, där bl.a. en språklig modernisering av lagrummet föreslagits. I förarbetena 

till 53 b § URL om vitesförbud hade dock uttalats att det i regel är ett primärt intresse för 

rättighetsinnehavaren att snabbt få slut på ett pågående intrång.117 Hovrätten bedömde att det 

fanns skäl som talade för att det ”inte bör vara uteslutet att meddela ett vitesförbud på talan av en av 

rättighetshavarna oberoende av de övrigas inställning och även om det alltså påverkar deras rätt. I samma 

riktning talar också att prövningen av talerättsfrågan skulle bli mer komplicerad om rättighetshavarna endast 

gemensamt kunde för en sådan talan.”118 
 

Avtalstolkning 

Hovrätten konstaterade att möjligheter till digital överföring on-demand inte fanns när avtalet 

ingicks, varför någon gemensam partsavsikt av innebörd att skivbolaget hade sådan 

förfoganderätt inte kunde ha funnits. De utnyttjanden som förutsågs vid avtalets ingående var 

enligt hovrätten att inspelningen skulle ges ut på fonogram och att skivbolaget skulle ha rätt 

att försälja rätten till mångfaldigande av produktionen, men att skivbolaget inte hade rätt att 

utan artisternas medgivande förfoga över äganderätten till produktionen. Med hänsyn till detta 

menade hovrätten att avtalets ordalydelse talade mot att skivbolaget genom avtalet fick en 

obegränsad rätt att förfoga över ljudinspelningarna som inkluderade även sådana förfoganden 

möjliga genom ny teknik. Detta även med beaktande av vad skivbolaget gjort gällande som 

                                                
 
117 Prop. 1993/94:122, s. 45. 
118 Svea hovrätts dom 2016-06-17, mål T 9046-15, s. 9. 
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avtalets syfte, nämligen att kommersialisera ljudinspelningarna. Med hänsyn till de 

begränsningar i fråga om skivbolagets förfoganderätt som kommit till uttryck i avtalet ansåg 

hovrätten det inte vara möjligt att tolka avtalet så att upplåtelsen omfattade mer än vad som 

uttryckligen följde av avtalet. Hovrätten instämde därför i tingsrättens slutsats att avtalet från 

1981 inte gav skivbolaget rätt att tillgängliggöra inspelningarna digitalt on-demand. 119  

 

Passivitet och konkludent handlande 

Skivbolaget hade som ett förtydligande av grunden för sitt bestridande i första hand gjort 

gällande att artisten genom att ta emot redovisningar och ersättning bekräftat att avtalet hade 

ett sådant innehåll skivbolaget påstod, och i andra hand att artisten genom samma agerande 

givit avtalet ett sådant innehåll skivbolaget påstod. Enligt hovrätten hade det framgått att 

avtalet inte hade den innebörd skivbolaget gjorde gällande, varför skivbolagets 

förstahandsyrkande inte kunde vinna framgång. Vid prövningen om artisten varit passiv och 

agerat på ett sätt som medfört att parternas avtal kommit att omfatta även digitala utnyttjanden 

av ljudinspelningarna beaktade hovrätten att artisten under åren 2006 – 2014 hade tagit emot 

royalty för bl.a. digital försäljning och kontinuerligt fått royaltyavräkningar från skivbolaget 

under samma tid. Av avräkningarna framgick att digital försäljning skett och att royaltyn för 

sådan försäljning successivt ökat. Detta talade enligt hovrätten med styrka för att artisten 

accepterat att skivbolaget nyttjade ljudinspelningarna på det sätt som skett. Också 

omständigheten att artisten kontaktat skivbolaget i syfte att få bättre villkor talade enligt 

hovrätten för att han accepterat skivbolagets nyttjande av inspelningarna. Då skivbolaget 

avräknade digital försäljning borde det enligt hovrätten ha stått klart för artisten att skiv-

bolaget ansåg sig ha rätt att nyttja inspelningarna digitalt. Artisten invände att han inte varit 

passiv eller accepterat att skivbolaget utnyttjat inspelningarna på sätt som skett. Hovrättens 

bedömning ändrades dock inte av att artisten år 2004 via e-postmeddelande till skivbolaget 

framfört att han inte ansåg bolaget ha något avtal för digital försäljning. Att artisten senare 

påtalat för bolaget att han ville förhandla upp ersättningen ansågs inte heller innebära att han 

tydliggjort för skivbolaget att han inte ansåg det ha rätt att nyttja inspelningarna digitalt. 

Hovrätten fann att det saknade betydelse för prövningen om artisten inte kunde utläsa hur den 

utbetalda royaltyn från digital försäljning hade beräknats.  

 

                                                
 
119 Svea hovrätts dom 2016-06-17, mål T 9046-15, s. 10 f. 
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Mot bakgrund av detta blev hovrättens bedömning att artisten fick anses ha, genom både 

passivitet och konkludent handlande, accepterat att skivbolaget utnyttjade ljudinspelningarna 

digitalt, varför avtalet mellan parterna kommit att omfatta även digitala utnyttjanden av 

ljudinspelningarna. Frågan om vilken betydelse omständigheten att det var fråga om 

gemensamma rättigheter hade med avseende på frågan om vitesförbud, prövades inte av 

hovrätten då man konstaterat att skivbolagets digitala nyttjande av inspelningarna var 

tillåtligt.120 Artisten överklagade domen. Högsta domstolen medgav ej prövningstillstånd. 

 

6.2   JIGS-målet  
6.2.1   Bakgrund  
Omständigheterna i detta mål påminde mycket om de i KSMB-målet. Artisten utgjordes av en 

enskild medlem i artistgruppen Jigs, som yrkade att domstolen vid vite skulle förbjuda 

skivbolaget Warner att nyttja inspelningar on-demand. Tre skivkontrakt berördes. Skivbolaget 

och artisten hade 1973 ingått ett avtal enligt vilket artisten åtog sig att göra grammofon-

inspelningar på skivbolagets etikett. Skivbolaget åtog sig samtidigt att göra minst tre skiv-

inspelningar per år med artisten. Som ersättning för detta skulle skivbolaget betala för resor 

och förlorad arbetsinkomst i samband med skivinspelningar, samt i kronor och ören angiven 

royalty baserad på försålda exemplar av visst antal singlar och LP. Royaltybasen var således 

relaterad till fysiska format. Avtalets löptid var tre år med automatisk förlängning ett år i 

taget. Fyra skivinspelningar (LP) gjordes under detta avtal. Av domen framgår att avtalet inte 

innehöll någon mer specifik rättighetsöverlåtelse än så.  

 

Artisten och skivbolaget tecknade 1975 ett nytt avtal, enligt vilket artisten engagerades av 

skivbolaget för att göra ”upptagningar för akustiska reproduktionsmedel”. Skivbolaget å sin 

sida åtog sig att inspela minst två LP-skivor per år med artisten. I detta avtal var 

överlåtelseformuleringen formulerad: ”[a]rtisten överlåter på bolaget de för bolaget gjorda 

inspelningarna utan någon inskränkning i äganderätten eller användningen”. Vidare angavs 

att ”[d]etta avtal gäller jämväl såsom fullmakt för bolaget att i artistens namn beivra varje 

otillåten återgivning av artistens framförande”. Royalty till artisten skulle utgå med viss 

procent av avräkningspriset, med viss grundroyalty angiven baserad på försåld LP/band, samt 

vissa tillägg för LP/band som sålde mer än ett visst antal exemplar. Artisten skulle vidare få 

                                                
 
120 Svea hovrätts dom 2016-06-17, mål T 9046-15, s. 13. 
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50 gratis exemplar av varje LP samt reseersättning. Avtalet gällde för två år med automatisk 

förlängning ett år i taget. Under detta avtal gjordes sju skivinspelningar och en samlingsskiva.  

 

Ett tredje avtal ingicks mellan parterna 1984, begränsat till att gälla inspelning av en LP-skiva 

under 1985. Avtalet innehöll samma överlåtelseformulering som avtalet från 1975 och även 

samma formulering angående fullmakt för bolaget att beivra intrång. Royalty skulle utgå till 

artisten med högre procentsats än i det tidigare avtalet, och beräknas på antalet sålda 

exemplar. Dessutom innehöll avtalet bestämmelser om försäljning till och i andra länder, samt 

reglering av försäljning av samlingsskivor på vilka flera artister medverkade. Under detta 

avtal gjordes en skivinspelning. 

 

Artisten anförde att avtalen upprättades långt innan den så kallade on-demand-rätten gavs till 

artister och musiker, att avtalen mellan artisten och skivbolaget enbart reglerat 

förfoganderätten att utge Jigs inspelningar i form av LP/kassettband, samt att syftet med 

avtalen inte varit att reglera alla förfoganden för all framtid. För det fall att domstolen skulle 

anse de senare avtalen medföra rätt till on-demand-nyttjande, yrkade artisten vidare att detta 

ändå inte skulle gälla för inspelningar som omfattades av avtalet från 1973. 

Specialitetsgrundsatsen och oklarhetsregeln åberopades. Vidare anförde artisten att han inte 

fått tillfredställande avräkningsunderlag och att Warner heller inte förklarat att streaming 

inneburit en omräkning av royalty till hans nackdel. Skivbolaget bestred artistens yrkanden 

och menade att avtalen medförde en oinskränkt rätt att förfoga över inspelningarna, samt att 

avtalet från 1973 kommit att omfattas av de senare avtalens villkor. Överlåtelsen av 

upphovsrätt som gjorts utan några i avtalstexten synbara begränsningar var enligt skivbolaget 

teknikoberoende på så vis att såväl befintliga som framtida former för musikanvändning 

omfattas. En sådan tolkning skulle inte hindras av att avtalen ingicks före det att on-demand 

uttryckligen kom att regleras i upphovsrättslagen, då utövande konstnärers ensamrätt omfattat 

sådant nyttjande alltsedan upphovsrättslagen tillkom, även om tekniken för utgivningsformen 

uppkommit senare. Åtminstone skulle artisten genom sitt agerande anses ha bekräftat bolagets 

förfoganderätt, då han bl.a. fakturerat royalty i enlighet med skivbolagets avräkningar. Även 

skivbolaget åberopade specialitetsgrundsatsen och anförde att avtalstolkning ska ske i ljuset 

av principens grundtanke, dvs. att nyttjande av verk bör främjas och inlåsningseffekter 

förhindras. Vidare hänvisade skivbolaget till sina egna närstående rättigheter enligt 46 § URL 

och anförde att ett förbud mot bolagets nyttjande av inspelningarna on-demand skulle 

inskränka sådan rätt. 
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6.2.2   Tingsrättens  dom  
Stockholms tingsrätt fann att ordalydelsen i avtalen från 1975 och 1984 talade för att 

överlåtelsen inte var begränsad till viss teknik utan avsåg att omfatta alla former av 

användning. Ersättningsbestämmelsernas utformning ändrade inte denna bedömning. Enligt 

expertvittnen med lång erfarenhet från skivbranschen saknade gamla skivkontrakt ofta 

detaljerade bestämmelser om rättighetsöverlåtelser, men avsåg likväl att ge skivbolaget 

exklusiv distributionsrätt till inspelningarna som även omfattar nya ännu okända 

distributionsformer. Mot bakgrund av detta gjorde tingsrätten bedömningen att även det första 

avtalet från 1973 skulle tolkas som de senare. Domstolen vägde även in att parterna ansett 

samtliga avtalen omfatta utgivning på CD (en teknik som inte fanns vid avtalets ingående), att 

de nyare avtalens royalty tillämpats på avtalet från 1973, samt att artisten fakturerat royalty i 

enlighet med av bolaget redovisad försäljning utan att invända mot on-demand-nyttjanden. 

Tingsrätten konstaterade att det inte rådde någon sådan osäkerhet om avtalens innehåll som 

krävs för att en tillämpning av specialitetsgrundsatsen eller specifikationsprincipen skulle 

aktualiseras. Artisten överklagade men överklagan återkallades senare.  

 

 

7   Sammanfattande  analys  och  reflektioner  
 

Huruvida digitala rättigheter omfattas av analoga skivkontrakt kan rimligtvis endast besvaras 

genom avtalstolkning i varje enskilt fall. Valet av tolkningsprinciper, och hur man tillämpar 

dessa principer, kan ha stor betydelse för utgången. Också bedömningen av omständigheter 

och faktorer spelar in, såsom om on-demand är att betrakta som en ny rättighet eller inte. 

Betydelse har också den vikt man lägger vid att en artist vid ett tillfälle överlåtit sin ensamrätt 

att inspela vissa artistens prestationer till skivbolaget, vilket resulterat i en ny rättighet med 

ensamrätt för skivbolaget. Man kan också välja att väga in omständigheten att parternas 

respektive ensamrätter båda och var för sig omfattas av det lagstadgade skyddets eventuella 

förlängning och utvidgning. I KSMB-målet kom både tingsrätt och hovrätt fram till att on-

demand-nyttjande inte omfattades av skivbolagets förfoganderätt då denna typ av nyttjande 

inte fanns vid avtalets ingående. Medan tingsrätten tydligt hänvisade till 

specifikationsprincipen, förefaller hovrätten outtalat också ha resonerat utifrån samma 

presumtion, även efter beaktande av avtalets syfte.  
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Hovrätten drog slutsatsen att då möjligheter till digital överföring inte fanns vid avtalets 

ingående kunde den gemensamma partsavsikten inte kunnat innebära att sådana rättigheter 

skulle omfattas. En något långtgående tolkning, i min mening, bl.a. då on-demand-nyttjande 

omfattas av överföring till allmänheten och införandet av begreppet inte innebar en 

utvidgning av ensamrätten. 121  Med beaktande av ändamålsprincipen, avtalets ändamål, 

skivkontraktets specifika drag, samt omständigheterna i övrigt skulle man eventuellt istället 

kunna komma fram till att eftersom artisten överlåtit inspelningsrätten till de aktuella 

prestationerna på skivbolaget och skivkontraktet dessutom stipulerar en utgivningsplikt för 

bolaget, har den gemensamma partsavsikten vid avtalets ingående omfattat att skivbolaget har 

både en rätt och en skyldighet att exploatera inspelningarna även digitalt. 

 

Frågan om förfoganderätten beträffande on-demand-nyttjande för skivbolagens räkning 

förefaller baserad på antagandet att den utövande konstnären vid ingående av inspelningsavtal 

kan begränsa överlåtelsen av inspelningsrätten, dvs. upplåta endast vissa delar av 

inspelningsrätten avseende sina prestationer på så vis att också skivbolagets ensamrätt till 

inspelningen begränsas. Jag menar att ett sådant förfarande dels är branschfrämmande, och 

dels enbart är praktiskt hanterbart vid licensiering av en inspelningsrätt, dvs. inte förenligt 

med ett traditionellt skivkontrakt där skivbolaget förvärvar rätten till inspelningarna. Detta har 

att göra med arten av ensamrätt som är i fråga, och illustrerar vissa grundläggande skillnader 

mellan egentlig upphovsrätt och närstående rättigheter för fonogramframställare respektive en 

utövande konstnär. Beträffande partsvilja kan konstateras att parterna frivilligt ingått 

skivkontrakt av typen artistavtal, samt medverkat till inspelning och utgivning av sina 

prestationer. Klausulen i KSMB-avtalet beträffande begränsning av bolagets rätt att överlåta 

äganderätten vidare tolkades av hovrätten som en begränsning av bolagets förfoganderätt, 

vilket inverkade på bedömningen. Enligt min mening kan denna klausul istället dels ha sin 

grund i att artisten medvetet valt att samarbeta just med det specifika skivbolaget och inte vill 

riskera att ”hamna” på ett annat skivbolag, dels kan det indikera att parterna därigenom redan 

gjort exakt de avgränsningar som följde av den då förevarande gemensamma partsavsikten. 

 

 

 

                                                
 
121	  Se	  prop.	  2004/05:110	  s	  67.	  
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Ändamålet med ett skivkontrakt är ett förevigande av artistens prestation genom inspelning 

samt utgivning av inspelningen. Inspelningens marknadsvärde är beroende av såväl dess 

unika innehåll som möjligheten att förfoga över den, vilket är anledningen till att artistavtal 

traditionellt sett utformas som de gör. Ett konstaterande att äganderätten till en inspelning 

tillkommer skivbolaget bör enligt min mening, om inte annat uttryckligen avtalats, innebära 

en presumtion om obegränsad rätt för skivbolaget att exploatera inspelningen oavsett 

distributionsform, inklusive skyddets förlängning eller utvidgning. Utöver artistavtalets 

karaktär och branschpraxis, talar även reglerna i 45 d § URL för en presumtion om 

obegränsad nyttjanderätt för skivbolagen, då vikten av utgivning och nyttjande av rättigheter 

markeras av lagstiftaren, i synnerhet vad gäller on-demand. En motsatt tolkning torde därför 

fordra att ingåendet av artistavtalet föregåtts av en tydlig överenskommelse om avgränsade 

exploateringsrättigheter. Frågan blir avhängig hur stor del av ensamrätten artisten överlåtit på 

skivbolaget genom avtalet, dvs. om det de facto är fråga om en överlåtelse eller en upplåtelse, 

samt om sådan överlåtelse eller upplåtelse skett helt eller delvist. Enligt expertvittnen i Jigs-

målet saknar gamla skivkontrakt ofta detaljerade bestämmelser om rättighetsöverlåtelser, men 

är likväl avsedda att ge skivbolaget exklusiv distributionsrätt också till framtida 

distributionsformer.  

 

Vilka rättsliga konsekvenser får konstaterandet att on-demand-nyttjande inte omfattas av 

analoga skivkontrakt? 

Att inskränka skivbolagets ensamrätt till sina inspelningar står i kontrast till den aktivitets- 

och prestationsplikt för skivbolag som kommer till uttryck i exempelvis 45 d § URL. Det 

berör också andra rättighetshavare. Tillämpningen av specifikationsprincipen förefaller ha 

spelat en roll, varför avtal av denna typ möjligen fordrar andra tolkningsverktyg. Detta ger 

dock inte artisten rätt att själv nyttja skivbolagets inspelning t.ex. on-demand, utan skulle bara 

begränsa exploateringsformen, och därmed båda parters intäktsmöjligheter. Jag vill påstå att 

sådana avgränsningar är synnerligen ovanliga. De som drabbas är i detta exempel 

skivbolagens närstående rättigheter, låtskrivarens upphovsrätt, och övriga medverkande 

musikers närstående rättigheter. Skivbolagen hindras att utöva rätten att förfoga över sin 

inspelning, men också från att uppfylla åtagandet att exploatera inspelningen. När 

fonogramframställaren är någon annan än artisten själv, exempelvis ett skivbolag, och 

inspelningen gjorts med artistens samtycke, har någon form av avtal träffats, exempelvis ett 

skivkontrakt. Förvisso kan artisten i teorin vid avtalets ingående avgränsa skivbolagets 

förfoganderätt, exempelvis säga att skivbolaget endast får ge ut vinylskivor.  
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Vad innebär specialitetsgrundsatsen och specifikationsprincipen och hur ska den tillämpas i 

förhållande till allmänna avtalsprinciper vid fastställande av skivkontrakts innehåll?  

Mot bakgrund av vad som sagts ovan i punkten 5.3 kan konstateras att specialitetsgrundsatsen 

och specifikationsprincipens inverkan på tolkning av upphovsrättsliga avtal är stor, även om 

den inte alltid refereras till. Det sätt på vilken den tillämpas varierar dock. Min uppfattning är 

att de särskilda specialitetsgrundsatsen och specifikationsprincipen bör vara underordnade de 

allmänna tolkningsprinciperna. Det förefaller märkligt att upphovsrätten som verkligen 

karaktäriseras av avtalsfrihet och kan överlåtas i olika form och omfattning, samtidigt ska ha 

en särskild tolkningsprincip som har ett så endimensionellt perspektiv. En direkt och 

förenklad tillämpning av specifikationsprincipen på skivkontraktets omfattning som den av 

tingsrätten i KSMB-målet innebär att den tänkta skyddsregeln riskerar slå negativt mot andra 

rättighetshavare, då deras utövande av ensamrätter hindras. Jag menar att också de aspekter 

Kerstin Calissendorff identifierat122  angående uppdragsavtal med fördel kan tillämpas vid 

tolkning av skivkontrakt.  

 

Gemensamma rättigheter 

Att en enskild medlem av en artistgrupp ensam skulle reservera en viss nyttjanderätt, utan 

övriga gruppmedlemmars samtycke, strider mot huvudregeln om gemensam upphovsrätt 

enligt 6 § URL. Även om de individuella prestationerna kan urskiljas, torde det gemensamma 

ensemblespelet uppfattas som ett gemensamt uttryck. Mot bakgrund av den ensamrätt som 

tillkommer fonogramframställaren skulle jag till och med vara benägen att påstå att 

inspelningen i sig utgör verket. Betydelsen av gemensamma rättigheter prövades inte i 

KSMB-målet, då hovrätten fann skivbolagets nyttjande av inspelningarna tillåtligt, men ett 

fastställande av gemensam partsavsikt gjordes likväl, utan hänsyn till de andra 

gruppmedlemmarna.  

 

Vilka faktorer bör avtalsparterna beakta vid oklarhet om skivkontraktets innehåll? 

Idag omfattar sannolikt de flesta avtal om utgivning av inspelningar noga specificerade 

förfoganderättigheter för skivbolagen, men långt ifrån alla. Den stora mängden musik på 

digitala tjänster är också äldre inspelningar, så kallad ”back-katalog”. Så länge parterna är 

överens föreligger förstås inget problem. Av domarna i målen om KSMB och Jigs kan dock 
                                                
 
122 Calissendorff Ny Juridik 2:98, s. 90. Refererad ovan under 5.3. 
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några generella aspekter noteras av vikt för andra artister och skivbolag vars samarbete 

regleras av äldre skivkontrakt. Inledningsvis är överlåtelsens ordalydelse och avtalets 

utformning förstås av central betydelse. Om en rätt för skivbolaget till on-demand-nyttjande 

eller framtida distributionsformer inte direkt följer av avtalet riskerar tolkningen bli att 

bolaget inte har sådan rätt. Parternas agerande kan dock inverka på bedömningen, i synnerhet 

passivitet och konkludent handlande. Har skivbolaget ändå utgivit inspelningarna digitalt kan 

artisten komma att anses ha accepterat sådant förfogande om artisten a) inte invänt mot 

nyttjandet, eller b) mottagit royalty från sådant nyttjande av inspelningarna. En artist som 

anser att skivbolaget förfogar över inspelningarna utöver vad som avtalats bör tydligt meddela 

bolaget detta och dessutom låta bli att ta emot ersättning från det otillåtna nyttjandet. 

Skivbolaget bör å sin sida vara noga med att tillställa artisten royaltyavräkning regelbundet. 

En viktig faktor i KSMB-målet som gjorde att avtalet kommit att innefatta on-demand-

rättigheter var att skivbolaget regelbundet avräknat artisten royalty från sådan försäljning, och 

att artisten tillgodogjort sig denna royalty.  

 

En fråga om rättighetsöverlåtelser eller skälig ersättning? 

Baserat på uttalanden från Musikerförbundet och utredningen i målen finns anledning att anta 

att frågan om upphovsrättsintrång egentligen bottnar i en fråga om intäktsfördelning. 123 

Internationellt har det också ersättningsfrågan som varit i centrum124. Samtidigt noteras att 

skivbolaget Universal i Finland förlorade ett mål om nyttjanderätt gällande ett skivkontrakt 

med rockbandet Hurriganes som liknande KSMB- och Jigs-målen i Sverige.125 Även här 

framgår dock ersättningsfrågan som central.126  

 

De gamla skivkontrakten stipulerade en artistroyalty om visst antal kronor per såld enhet. 

Denna hade under åren omräknats, till synes av skivbolaget ensidigt, till en viss procent från 

försäljningsintäkter. En sådan omräkning har sannolikt varit förmånlig för artisten under alla 

år intäkter från fysiska enheter dominerade. De nya legala distributionsformerna ger dock än 

så länge oerhört mycket mindre intäkter, och därför endast marginell royalty till artister. 

                                                
 
123 Se bl.a. https://www.musikerforbundet.se/component/content/article/7-aktuellt/423-musikerforbundet-

stammer-warner-for-musik-pa-spotify.html, samt http://www.svd.se/skivbolag-har-agerat-som-piraterna-
gjorde, och http://www.svd.se/skivbolag-agerar-som-pirater. 

124 Se bl.a. artikel i Rolling Stone  http://www.rollingstone.com/music/news/eminems-lawsuit-over-download-
payments-settled-20121101 . 

125 Se FIM, The International Federation of Musicians https://www.fim-musicians.org/universal-loses-market-
court-case-2015-03-18.  
126 Se FIM, The International Federation of Musicians https://www.fim-musicians.org/sml-goes-to-court.  



 54 

Möjligen hade den fasta royaltyn varit mer värd. Samtidigt har de stora skivbolagen gått in 

som delägare i exempelvis Spotify, vilket ger nya perspektiv. Många artister har idag 

omförhandlat sina avtal, vilket nog är den väg de flesta parter väljer.127  

 

Min framställning har fokuserat på avtalstolkning beträffande skivbolagens nyttjanderätt, mot 

bakgrund av de aktuella rättsfallen. Personligen hade jag funnit en prövning om skälig 

ersättning intressant. 

 

 

 

 

  

                                                
 
127 Enligt expertvittnen i Jigs-målet, Stockholms tingsrätts dom 2016-02-12, mål nr T 11335-14, s. 10. 
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