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1 Introduktion 

1.1 Inledning 

Vägen till det nya copyrightdirektivet1 (härefter CDSM-direktivet) och dess artikel 17 

(tidigare känd som artikel 13) har varit kantad av kontroversiella utspel från många parter med 

motstående intressen.  

På ena sidan av debatten har funnits stora aktörer som filmbolag, musikförlag, artister och 

upphovsrättsorganisationer, vilka hävdat att värdet av rätten till deras alster utnyttjas och 

urholkas av att de obehörigen sprids på användarbaserade delningsplattformar som Youtube. 

Detta har antagits innebära ett underskott i deras intäkter, ett s.k. value gap, till fördel för 

delningstjänsterna.2 Den rådande situationen med s.k. notice and takedown3 med stöd av 

igenkänningsteknik som Youtubes Content ID4 har inte ansetts tillräcklig och krav har ställts 

på att skyddade verk över huvud taget inte ska kunna laddas upp på plattformarna. 

En stor motstående röst i debatten har naturligt varit de delningsplattformar som bygger på 

delning av användargenererat material (ex. Youtube, Reddit, Facebook), som ifrågasatt 

existensen av ett value gap. Dessutom har de hävdat att artikel 17 (f.d. 13) kommer att kräva 

omfattande filtrering av användarnas uppladdningar, som medför inskränkningar i både 

närings- och yttrandefrihet.5  

Akademiker, aktivister och innehållsskapare på internet (t.ex. streamers och “Youtubers”) 

har också varit starkt kritiska till artikeln men kan inte påstås ha varit på samma sida som 

delningsplattformarna, då kritiken ofta grundats i en stark misstro mot just plattformarnas 

förmåga att tillgodose intressen som yttrandefrihet och opartiskhet ifall plattformarna åläggs 

                                                           
1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2019/790 av den 17 april 2019 om upphovsrätt och närstående 

rättigheter på den digitala inre marknaden och om ändring av direktiven 96/9/EG och 2001/29/EG. 

2 Se t.ex. IFPI - Rewarding Creativity: Fixing the value gap, 

https://www.ifpi.org/downloads/GMR2017_ValueGap.pdf 

3 Då material på plattformen görs otillgängligt först när upphovsrättsinnehavaren uppmärksammar 

tjänsteleverantören på att materialet är skyddat.  

4 https://en.wikipedia.org/wiki/Content_ID_(algorithm) 

5 Se t.ex. https://redditblog.com/2018/11/28/the-eu-copyright-directive-what-redditors-in-europe-need-to-

know/,  

https://www.ifpi.org/downloads/GMR2017_ValueGap.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Content_ID_(algorithm)
https://redditblog.com/2018/11/28/the-eu-copyright-directive-what-redditors-in-europe-need-to-know/
https://redditblog.com/2018/11/28/the-eu-copyright-directive-what-redditors-in-europe-need-to-know/
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ansvaret att granska uppladdningar. Särskilt har påtalats risken att automatiserade filter 

blockerar material som lagligt sett bör falla under undantagen från ensamrätten, t.ex. parodi, 

satir och recension, eftersom tekniken saknar förmåga att skilja på intrång och tillåtet 

användande av verk.6 I det allmänna medvetandet tycks risken för blockering av s.k. memes 

ha fått störst spridning och en namninsamling för att “rädda internet” har uppnått över fem 

miljoner signaturer.7 

Samtliga parter har på olika sätt fört kampanjer riktade både till allmänheten och 

lagstiftarna. Bland de mer kontroversiella kan nämnas en kampanjvideo som EU-parlamentet 

skapade i samverkan med en lobbygrupp för upphovsrätt, och påståenden att motståndare till 

direktivet var “bots” eller köpta av amerikanska storföretag.8  

Vissa kompromisser har skett i förhandlingarna och det förslag som röstades igenom i 

parlamentet den 26 mars 2019 innehåller inte längre något uttryckligt krav på 

uppladdningsfilter även om det antyds. En viss betoning har också lagts på proportionalitet 

rörande vilka åtgärder delningsplattformar kan behöva vidta. Trots det har debatten ända fram 

till parlamentets omröstning varit hätsk och fortsatt även efteråt eftersom 13 ledamöter uppgav 

att de av misstag röstat fel angående ändringar av artikeln.9 Det faktum att många 

formuleringar blivit vaga och lämnar stort tolkningsutrymme åt medlemsstaterna lär innebära 

en fortsatt debatt vid de nationella implementeringarna, vilket innebär en risk för att 

kommissionens vision om en digital inre marknad inte uppnår den grad av harmonisering som 

eftersökts. Särskilt i Sverige blir det nationella genomförandet en intrikat fråga då en bred 

majoritet av de svenska EU-parlamentarikerna var emot direktivet. Dessutom uppmanade 

riksdagen den svenska representanten (justitieministern) att rösta nej till direktivförslaget i den 

sista avgörande omröstningen i ministerrådet.10 Denna uppsats undersöker och utvärderar 

                                                           
6 https://saveyourinternet.eu/ 

7 https://www.change.org/p/european-parliament-stop-the-censorship-machinery-save-the-internet 

8 https://boingboing.net/2019/03/07/govt-paying-lobbyists.html 

9 https://medium.com/@emanuelkarlsten/13-meps-pressed-the-wrong-button-on-crucial-copyright-vote-

f1ccbd2e3b0a 

10 https://emanuelkarlsten.se/03/upphovsrattsdirektivet-antaget-bara-fem-roster-skilde-for-att-rosta-om-

andringar/ 

https://saveyourinternet.eu/
https://www.change.org/p/european-parliament-stop-the-censorship-machinery-save-the-internet
https://boingboing.net/2019/03/07/govt-paying-lobbyists.html
https://medium.com/@emanuelkarlsten/13-meps-pressed-the-wrong-button-on-crucial-copyright-vote-f1ccbd2e3b0a
https://medium.com/@emanuelkarlsten/13-meps-pressed-the-wrong-button-on-crucial-copyright-vote-f1ccbd2e3b0a
https://emanuelkarlsten.se/03/upphovsrattsdirektivet-antaget-bara-fem-roster-skilde-for-att-rosta-om-andringar/
https://emanuelkarlsten.se/03/upphovsrattsdirektivet-antaget-bara-fem-roster-skilde-for-att-rosta-om-andringar/
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artikel 17 både utifrån dess egna meriter och den kritik som framförts, med målet att hitta 

lösningar i nationell rätt som kan tillgodose de grundläggande rättigheterna i relation till den 

teknologiska utvecklingen.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Målet med denna framställning är att undersöka, förklara och utvärdera de möjliga följderna 

av artikel 17 i CDSM-direktivet när den implementeras i nationell rätt, för att utröna om 

artikeln kan tillgodose både grundläggande rättigheter och de skäl den motiveras av. 

Förhoppningen är att uppsatsen ska ge en god överblick av varför direktivet varit så 

omdebatterat och ge förslag på lösningar som kan tillgodose de intressen som måste vägas mot 

varandra. 

 

1.3 Avgränsningar 

Art. 17 i CDSM-direktivet har fått störst uppmärksamhet i den allmänna debatten men 

direktivet innehåller många andra nya regleringar rörande vitt skilda ämnen som utgivares roll, 

“data mining” och kulturarv. Dessa artiklar får tillämpning på många olika områden och att 

behandla alla skulle kräva branschkunskap om många marknader och leda till en spretig 

framställning. Denna uppsats behandlar därför endast art. 17 i CDSM-direktivet och de 

regleringar som behövs för att kunna förstå dess funktion, systematik och följder. Av samma 

skäl undviks detaljanalys av mer generella upphovsrättsliga frågor, exempelvis skillnaden 

mellan undantag och inskränkning i ensamrätten.  

 

1.4 Metod och material 

1.4.1 Rättsdogmatisk metod 

Rättsdogmatisk metod anses vara ett sätt att systematisera och tolka vad som är gällande rätt.11 

Såtillvida denna uppsats behandlar svensk lag sker detta enligt en sådan rättsdogmatisk metod 

vad gäller exempelvis rättskällor (lag, praxis, förarbeten, doktrin) och tolkningsregler.12 

                                                           
11 Peczenik, Juridikens allmänna läror, SvJT 2005 s. 249. 
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1.4.2 EU-rättslig metod 

Större delen av denna uppsats rör EU-rätt, vilket kräver viss modifikation av hur den 

rättsdogmatiska metoden används. Inom EU kan rättskällorna istället delas in i skriven rätt, 

praxis från EU-domstolen, allmänna rättsprinciper, och nationell rätt.13 Den skrivna rätten 

delas i sin tur in i primärrätt (EU:s grundfördrag) och sekundärrätt (förordningar, direktiv, och 

andra rättsakter). Förarbeten i den svenska betydelsen finns inte i EU. Under 

lagstiftningsarbetet görs ofta utredningar, konsultationer och enkäter, men de har generellt inte 

status som rättskällor. Rättsakterna i sekundärrätten inleds med en preambel, kallad skäl, som 

ofta kan ge vägledning och tolkningsdata rörande tillämpningen av den faktiska regleringen. 

Doktrin spelar också en viktig roll inom EU:s rättssystem. Även om EU-domstolen inte 

hänvisar till enskilda verk eller författare beaktas ofta doktrinen i generaladvokatens förslag 

till avgöranden.14  

 

1.4.3 Kompletterande metoder 

Eftersom direktiv är ämnade att implementeras genom medlemsländernas nationella 

rättsordningar kan den rättsdogmatiska metoden inte användas för att fastställa direktivens 

ställning i nationell gällande rätt, utan endast undersöka vilka ramar medlemsländerna måste 

hålla sig inom (d.v.s. deras tolkningsmarginal, eng. margin of appreciation). Då syftet med 

uppsatsen är att utvärdera direktivet effekter och ge förslag på implementering behöver 

ytterligare perspektiv användas. Rättsekonomisk och rättssociologisk metod används då för att 

analysera och utvärdera regleringens möjliga effekter på marknaden och samhället. 

Rättsekonomiska bedömningar är nödvändiga för att kunna analysera hur marknadens aktörer 

reagerar på de incitament som skapas genom regleringen.  

Hur medlemsländerna väljer att implementera ett direktiv kan, inom tolkningsmarginalen, 

bero på rättsekonomiska och rättssociologiska bedömningar, rättsteknisk tradition, politiska 

ställningstaganden etc. Dessa faktorer inkluderar värderingar, såväl allmänna (exempelvis 

                                                                                                                                                                                      
12 Kleineman, Rättsdogmatisk metod, s. 21.  

13 Norberg, Vad betyder EU-medlemskapet för de svenska domstolarna?, SvJT 1995 s. 403. 

14 Hettne & Otken Eriksson, EU-rättslig metod, s. 120 f.  
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rättsliga principer) som personliga. Även åberopande av allmänna värderingar innebär dock 

nödvändigtvis ett subjektivt ställningstagande, t.ex. vilken vikt man lägger vid en viss princip 

eller vilken definition man tillskriver ett begrepp.15 Därför är det viktigt att tydliggöra vad som 

är argument, slutsatser och åsikter, samt vem som uttrycker dem. Jag har i denna uppsats 

försökt att tydligt markera egna ställningstaganden och tolkningar genom att använda ord som 

“rimligen”.  

 

1.4.4 Material 

Direktivförslaget har varit i ständig förändring under lagstiftningsprocessen, och det finns 

därför en begränsad mängd vetenskapliga artiklar som behandlar den nu aktuella 

formuleringen av artikel 17. Det innebär att mycket material har behövt hämtas från 

upphovsrättsbloggar och debattinlägg, vilket i sin tur krävt många ställningstaganden till 

författarnas kopplingar som anställning, nämndmedlemskap, publikationshistorik och politisk 

anknytning. Många immaterialrättsliga akademiker har tidigare skrivit gemensamma 

publikationer eller ingått i samma nätverk, vilket självklart kan påverka deras grad av 

självständighet. Jag har därför medvetet försökt inhämta material från författare som inte 

refererat till varandra, även om de flesta akademiker verkar dela en kritisk inställning till 

artikel 17.  

De mer principiella frågorna om övervakningsskyldighet och ansvar för 

upphovsrättsintrång har behandlats i större utsträckning i doktrinen, så dessa delar av 

uppsatsen bygger i högre grad på litteratur och artiklar i vetenskapliga tidskrifter.  

 

1.5 Disposition 

Denna uppsats inleds med en översikt av den relevanta regleringen på upphovsrättsområdet, 

för att underlätta läsarens förståelse av den efterföljande analysen av den nya artikeln. I 

samband med detta ges också en översikt av marknadens aktörer och digitaliseringens effekter 

på branschen.  

                                                           
15 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 73ff. 
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Nästa del redogör för det faktiska innehållet i artikel 17, alltså dess syfte, 

tillämpningsområde och avgränsningar så som det är formulerat i direktivstexten.  

Efter denna deskriptiva del flyttas fokus till att undersöka de aspekter av artikeln som 

kritiserats av privatpersoner såväl som politiker och företag. Det har dels ifrågasatts om det 

över huvud taget finns empirisk grund för påståendet om ett value gap, vilket är själva motivet 

för att reglera området. Därutöver finns oklarheter kring artikelns förenlighet med tidigare EU-

direktiv och rättspraxis, samt konflikter med de grundläggande rättigheterna. Artikeln befaras 

också kunna medföra konkurrensbegränsningar som inte är förenliga med målen för den 

interna marknaden. 

Slutligen undersöks vilket utrymme som finns att mildra de problemområden som 

diskuterats i föregående avsnitt, genom att utnyttja medlemsstaternas tolkningsmarginal vid 

genomförandet av direktivet i svensk rätt. Olika detaljregleringar för att tillvarata de intressen 

som ligger i riskzonen undersöks, med målet att komma med förslag som kan balansera 

intressen som yttrandefrihet, näringsfrihet och en digital inre marknad.  
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2 Bakgrund - marknaden och gällande rätt  

2.1 Rättslig bakgrund 

2.1.1 Upphovsrättens grunder 

Syftet med upphovsrätt uttrycks ofta vara att ge ett incitament för litterärt och konstnärligt 

skapande genom att tillförsäkra skaparen ensamrätt att nyttja sitt verk under en viss 

tid.16Incitamentet kan vara av stor ekonomisk betydelse då skaparen försäkras möjlighet att 

ensam dra vinning av verket, men också av ideell karaktär genom att skaparen kan skydda 

verket från missbruk eller efterlikningar. Att tillerkänna någon en ensamrätt innebär dock 

alltid en inskränkning i andras rättigheter, och en central fråga i upphovsrätten är därför 

upphovsrättens avvägning gentemot informations-, yttrande- och konkurrensfriheten.17  

Upphovsrätten i EU är strukturerad på så sätt att den som skapat ett upphovsrättsligt 

skyddat verk försäkras en ensamrätt till verket. Ensamrätten innebär att endast 

rättsinnehavaren får tillåta eller förbjuda andra att utföra s.k. upphovsrättsligt relevanta 

handlingar, vilka omfattar åtgärder som framställning, tillgängliggörande, överföring, 

framförande och visning.18 Att skyddet för immateriella rättigheter anses viktigt framgår av att 

det också återfinns i artikel 17.2 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna.  

Avvägningen gentemot de andra grundläggande rättigheterna uttrycks genom de undantag 

och inskränkningar i ensamrätten som föreskrivs bl.a. i InfoSoc-direktivets art. 5. Där ges 

medlemsländerna en valfri möjlighet att föreskriva undantag från ensamrätten för en mängd 

olika användningsområden, varav de mest relevanta för denna uppsats är citat för kritik och 

recension (5.3d), samt karikatyr-, parodi- och pastischsyfte (5.3k). Dessa undantag och 

inskränkningar har genomförts i varierande mån i de olika medlemsländerna. I Sverige är 

citaträtten implementerad genom 22 § URL, som ger var och en rätten att citera ur 

offentliggjorda verk “i den omfattning som motiveras av ändamålet”, så länge det sker i 

överensstämmelse med god sed. Rätten till karikatyr-, parodi- och pastischanvändning är dock 

                                                           
16 Se t.ex. Levin s. 69ff. Fler av upphovsrättens syften diskuteras nedan i avsnitt 4.2. 

17 A.a. 

18 Art. 2-4 i InfoSoc-direktivet, som är implementerat i Sverige genom Upphovsrättslagen (URL). 
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inte uttryckligen införd i URL. Sådan användning är dock ändå skyddad till viss del eftersom 

den kan vara tillåten enligt 4 § URL ifall parodiverket anses vara ett “nytt och självständigt” 

verk.19 

 

2.1.2 Upphovsrätt på internet 

På internet delas digitalt innehåll i stora mängder och i många olika former. Exempelvis delas 

bilder, videoklipp, ljudfiler och texter, såväl i privata kommunikationskanaler (t.ex. via e-post 

eller Dropbox) som på plattformar där innehållet blir tillgängligt för allmänheten. Den enorma 

mängden innehåll gör det svårt för tjänsteleverantörerna att överblicka vad som är 

upphovsrättsskyddat respektive tillåtet material. För tjänster som utför lagring av information 

som tillhandahållits av användarna (“värdtjänster”) finns det därför en s.k. safe harbour-

föreskrift i E-handelsdirektivet, som varit gällande sedan början av 2000-talet.20 En safe 

harbour innebär i detta fall att värdtjänster kan undgå upphovsrättsligt ansvar för den lagrade 

informationen (d.v.s. är “säkra i hamn”) ifall de uppfyller vissa specificerade kriterier. 

Värdtjänsteleverantören måste vara i god tro angående förekomsten av olovligt material och 

utan dröjsmål ta bort olovligt material när den fått kännedom om det. Värdtjänsten får inte 

heller ha “ledning eller överinseende” över användarens handlande. Denna procedur då 

material görs otillgängligt vid uppmaning från rättighetshavaren kallas notice and takedown 

och har varit grunden för hur online-plattformar utformat sin verksamhet under 2000-talet.21 

Systemet innebär att en tjänsteleverantör i god tro inte blir skadeståndsansvarig förrän denne 

fått en notis. Tjänsteleverantören har sällan något starkt ekonomiskt incitament att låta olovligt 

material ligga kvar online när de uppmärksammats om dess förekomst och notice and 

takedown innebär därför låga möjligheter till ersättning för upphovsrättsintrång begångna på 

delningstjänster. Regleringen innebär inte heller något starkt incitament att förebygga 

förekomsten av olovligt material innan leverantören fått en notis från rättsinnehavaren.  

                                                           
19 NJA 2005 s. 905, “Alfons Åberg”.  

20 E-handelsdirektivet, artikel 14. 

21 https://en.wikipedia.org/wiki/Notice_and_take_down 

https://en.wikipedia.org/wiki/Notice_and_take_down
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Syftet med E-handelsdirektivet uttrycktes vara att genom ökad rättslig harmonisering 

underlätta för informationssamhällets tjänster att utöva etableringsfriheten och friheten att 

tillhandahålla tjänster, eftersom utvecklingen av dessa tjänster anses vara “av avgörande 

betydelse för att undanröja de hinder som skiljer de europeiska folken åt”. Dessutom påtalades 

att den fria rörligheten för informationssamhällets tjänster i grunden är ett uttryck för 

yttrandefriheten och därför inte bör begränsas annat än i enlighet med EKMR:s artikel 10. I 

linje med detta får medlemsstater enligt artikel 15 i direktivet inte ålägga värdtjänster en 

allmän skyldighet att övervaka den information de lagrar eller en skyldighet att efterforska 

sådant som kan tyda på olaglig verksamhet. 

År 2015 lade kommissionen fram sin plan för en “digital inre marknad” (Digital Single 

Market, “DSM”) med målet att öka tillväxten och rörligheten för produkter och tjänster 

online.22 Som en del i detta ansåg man det nödvändigt att modernisera upphovsrätten, som i 

hög grad påverkats av tekniska fenomen som streamingtjänster och piratnedladdning. De 

områden som betonades i planen var att säkra rättvis ersättning till kreatörer och förtydligande 

av mellanhänders handlande. Denna ambition utmynnade i beslutet att ta fram CDSM-

direktivet. 

 

2.2 Copyright-marknaden - pirater, streaming och collecting 

societies 

Upphovsrätter kan ofta leda till stora ekonomiska värden och upphovspersonerna överlåter 

ofta delar av rätten till aktörer som skivbolag, filmbolag och förlag, som kan hjälpa till med 

bl.a. spridning och marknadsföring. De har också större möjlighet att hantera rättsliga tvister 

än en enskild upphovsperson har. Övervakandet och insamlandet av intäkter för användning 

av skyddade verk skulle kräva stora resurser om varje rättsinnehavare själv ansvarade för det. 

För de flesta typer av upphovsrättsliga verk finns därför upphovsrättsorganisationer (s.k. 

collecting societies eller collective management organizations (CMOs)) som genom 

                                                           
22 A Digital Single Market Strategy for Europe. European Commission. 6 May 2015, COM(2015) 192 final, se 

stycke 2.4. 
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administration i stor skala lyckas hålla nere övervakningskostnaderna.23 Svenska exempel på 

sådana organisationer är STIM (musik) och BUS (bildkonst).24 Ofta sköts hanterandet av 

intäkter genom att upphovsrättsorganisationen ingår avtal med enskilda rättsinnehavare, som 

överlåter sin överförings- och framföranderätt. Upphovsrättsorganisation förhandlar sedan 

fram breda licensavtal täckande alla medlemmars verk riktade till företag eller organisationer 

som behöver använda skyddat innehåll, exempelvis radiostationer och restauranger.25 På 

internationell nivå representeras upphovsrättsorganisationerna av globala sammanslutningar 

som IFPI (International Federation of the Phonographic Industry).  

Distributionen och spridningen av upphovsrättsskyddat innehåll har i hög grad påverkats 

av digitaliseringen. I början av 2000-talet fick rättegångar mot pirattjänster som Napster och 

the Pirate Bay stor uppmärksamhet.26 De handlade främst om ålägganden att ta bort olovligt 

upphovsrättsskyddat materialet från delningsplattformarna och ledde till ersättning för de 

olovliga överföringar som skett. Under senare år har utvecklingen istället gått mot 

onlinetjänster som samarbetar med upphovsrättsinnehavarna. Denna modell möjliggörs av 

igenkänningsteknik som exempelvis kan scanna ett klipp och genom jämförelse med en 

databas av skyddad musik identifiera ett musikaliskt stycke. Då kan rättsinnehavaren till 

stycket tillfrågas om denne vill blockera klippet eller låta det ligga kvar och få del av 

intäkterna.27 Tjänsten tar i sådana fall alltså inte ställning till lagligheten hos uppladdningen 

utan pekar endast ut material som motsvarar vissa parametrar, och låter sedan rättsinnehavaren 

fatta beslut om det. Framgången i denna delningsmodell visas av att Youtube tidigare ofta 

tvingades att helt blockera upphovsrättsskyddat material (takedown), medan rättsinnehavare 

idag oftare låter skyddat material i Youtube-klipp ligga kvar, i utbyte mot att de får del av 

                                                           
23 Levin, s. 131f. 

24 Bernitz m.fl., s. 114.  

25 Levin, s. 133. 

26 https://en.wikipedia.org/wiki/Metallica_v._Napster,_Inc. och Svea Hovrätts dom i mål nr B 4041-09. 

27 https://support.google.com/youtube/answer/2797454?hl=en  

https://en.wikipedia.org/wiki/Metallica_v._Napster,_Inc.
https://support.google.com/youtube/answer/2797454?hl=en
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reklamintäkterna från klippet ifråga.28 Granskning sker dock inte innan uppladdning av 

innehåll.  

Digitaliseringen har visat att det i första hand är tillgången till innehåll som efterfrågas, 

snarare än själva innehavet av materialet.29 Exempelvis har det skett en kraftig nedgång i köp 

av musik både i fysisk och digital form (d.v.s. att betala för att ladda ned en ljudfil)30, medan 

streamingplattformar tagit över. Digitaliseringen innebär en minskning av de 

distributionskostnader som tidigare var hänförliga till produktion av fysiska exemplar, 

transport till försäljningsplatser, placering i butik etc. Istället bärs en del av 

distributionskostnaderna av digitala mellanhänder, t.ex. genom att de tillhandahåller 

serverkapacitet för streaming av verken. För enskilda kreatörer innebär digitaliseringen en 

möjlighet till världsvid distribution så gott som gratis, men för att nå garanterad större 

spridning är distributionskostnader i form av marknadsföring fortfarande en viktig del.31  

Streamingtjänster som Spotify har blivit kritiserade för att rättsinnehavare får låga 

ersättningar per enskild stream av deras verk.32 Trots det har Spotify genomgående gått med 

förlust, även med sitt stora användarantal.33 Det kan möjligen förklaras av att sådana 

licensbaserade tjänster möts av konkurrens från tjänster baserade på användaruppladdning, då 

samma musikstycke exempelvis kan finnas tillgängligt genom licens till Spotify men också 

parallellt som en otillåten (och gratis) användaruppladdning på exempelvis Youtube. Eftersom 

de licensbaserade tjänsterna inte är garanterade exklusivt material kan de inte enbart 

konkurrera med delningstjänster genom sitt utbud. Det är möjligt att licensbaserade tjänster 

skulle kunna ta högre priser för sin tjänst om materialet inte fanns tillgängligt någon 

                                                           
28 https://www.nytimes.com/2010/09/03/technology/03youtube.html 

29 Wolk, New Swedish guidelines for reasonable compensation in the event of copyright infringement, Kluwer 

Copyright Blog. 

30 https://www.vox.com/2017/9/20/16339484/music-streaming-riaa-spotify-apple-music-youtube-2017-

revenue-subscription 

31 Remuneration of authors and performers for the use of their works and the fixations of their performances,  

Final Report, s. 62f. 

32 https://pitchfork.com/thepitch/a-guide-to-the-royalties-battle-between-streaming-services-and-songwriters/ 

33 https://www.bbc.com/news/business-38930699 

https://www.nytimes.com/2010/09/03/technology/03youtube.html
https://www.vox.com/2017/9/20/16339484/music-streaming-riaa-spotify-apple-music-youtube-2017-revenue-subscription
https://www.vox.com/2017/9/20/16339484/music-streaming-riaa-spotify-apple-music-youtube-2017-revenue-subscription
https://pitchfork.com/thepitch/a-guide-to-the-royalties-battle-between-streaming-services-and-songwriters/
https://www.bbc.com/news/business-38930699
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annanstans på nätet. Sannolikt skulle garanterad exklusivitet (d.v.s. ett lägre utbud av innehåll) 

också ge rättsinnehavarna en starkare förhandlingsposition och därmed högre priser. Så är 

dock inte fallet idag och licenstjänster måste därför konkurrera även med de användarbaserade 

delningstjänsterna, utöver att konkurrera med andra licensbaserade tjänster på parametrar som 

tillgänglighet och funktionalitet. En möjlig förklaring till de låga intäkterna hos 

streamingtjänster kan också vara det ökade utbudet av innehåll, då utrustning och distribution 

för musik och audiovisuella verk har blivit billigare.34 

 

2.3 Lagstiftningsprocessen 

År 2015 lade den nyliga tillträdda kommissionen fram en plan för den digitala inre 

marknaden. Som en del av denna plan lades ett första utkast till upphovsrättsdirektivet fram 14 

september 2016. Efter flera beslut om uppskjutande lades en reviderad version fram för 

förhandlingar mellan rådet, kommissionen och parlamentet. Den 26 mars 2019 röstade 

parlamentet slutligen igenom förslaget och det godkändes av rådet den 15 april. 

Medlemsstaterna har nu två år på sig att implementera direktivet i nationell rätt. Enligt art. 

17.10 i direktivet ska kommissionen i samarbete med medlemsstaterna från och med 6 juni 

2019 anordna dialoger mellan branschens parter för att utfärda riktlinjer för artikelns 

tillämpning.  

                                                           
34 Lemley, IP in a World Without Scarcity, (2015) 90 NYU Law Review 460, 482-94 
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3 Artikel 17 - dess syfte och innehåll 

3.1 Målsättning 

Plattformar som Youtube, Facebook, Soundcloud, Reddit, Twitch etc. bygger i stor 

utsträckning på att användare delar egna alster eller bearbetningar, kommentarer och parodier 

på tidigare verk. Onlinemarknadens fokus på användaruppladdning av innehåll verkar ha lett 

till ökad tillgänglighet och mångfald bland innehållet online. EU-lagstiftaren uppmärksammar 

i direktivets skäl värdet av denna breda tillgång till kulturella och kreativa verk, och de stora 

möjligheter för nya affärsmodeller som skapas inom dessa branscher. En stor utmaning för den 

framtida utvecklingen av onlinemarknaden anses dock vara de fall då “upphovsrättsskyddat 

innehåll laddas upp utan föregående tillstånd av rättsinnehavarna”.35 

Lagstiftaren uttalar att det föreligger rättslig oklarhet huruvida delningstjänsteleverantörer 

utför upphovsrättsligt relevanta handlingar och därmed behöver inhämta tillstånd från 

rättsinnehavare. Denna oklarhet antas innebära svårigheter för rättsinnehavarna att övervaka 

användandet av sina verk och att säkra “lämplig ersättning”. Därför vill lagstiftaren främja 

licensmarknaden mellan rättsinnehavare och värdtjänstleverantörer, för att säkerställa “rättvisa 

villkor och rimlig jämvikt” mellan parterna.  

Det uttrycks tydligt att reglerna endast är syftade att påverka plattformar som konkurrerar 

med andra onlinetjänster för innehåll (t.ex. streaming av ljud och video), och vars 

huvudändamål är att generera vinst genom att organisera och marknadsföra 

upphovsrättsskyddat innehåll som laddas upp av användarna.36 Det är alltså tydligt att 

åtgärderna kommer att sätta licensbaserade tjänster som Spotify och Netflix i en bättre 

position, på bekostnad av plattformar baserade på användaruppladdning, exempelvis Youtube, 

åtminstone när det gäller upphovsrättsskyddat innehåll. En sådan förflyttning av ansvar och 

därmed ändrade förhandlingspositioner verkar vara lagstiftarens åsyftade sätt att säkra “rimlig 

jämvikt” på marknaden.  

                                                           
35 CDSM-direktivet, skäl 61. 

36 CDSM-direktivet, skäl 62. 
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3.2 Omfattning - vilka plattformar påverkas? 

Som tidigare nämnts är åtgärderna i artikel 17 ämnade att främja licensmarknaden och öka 

ersättningen från onlineplattformar till rättsinnehavare. Alla sorters onlinetjänster berörs dock 

inte av åtgärderna, utan regleringen är begränsad till en snäv grupp av “online content sharing 

service providers” (OCSSPs, härefter “delningstjänster” eller “delningsplattformar”) vars 

kännetecken uppställs i direktivets artikel 2 p. 6. Dessa är en underkategori av gruppen 

“tjänster i informationssamhället”,37 och är sådana tjänster som har som ett huvudsakligt syfte 

att “lagra och ge allmänheten tillgång till en stor mängd upphovsrättsskyddade verk eller andra 

skyddade alster som laddats upp av dess användare, som leverantören ordnar och marknadsför 

i vinstsyfte”.  

Artikelns definition av en delningstjänst består av fyra utmärkande delar. För det första 

omfattas inte alla sorters lagringstjänster, utan endast tjänster som ger allmänheten tillgång till 

materialet. För det andra utesluts tjänster som inte delar stora mängder upphovsrättsskyddat 

material. För det tredje berörs endast tjänster där materialet laddas upp av tjänstens användare 

(då det redan står klart att tjänster som själva laddar upp sitt material ansvarar för det). 

Slutligen påverkas endast sådana tjänster som “ordnar och marknadsför” det innehåll som 

laddats upp med syfte att göra vinst. Om en tjänst har alla dessa sysslor som huvudsyfte, eller 

ett av sina huvudsyften, är den berörd av artikel 17.  

Det mest oklara bland dessa kriterier är vad som utgör “stora mängder” 

upphovsrättsskyddat material. Enligt skäl 63 ska bedömningen ske “från fall till fall” och 

beakta exempelvis “tjänstens publik” och antalet användaruppladdade filer med 

upphovsrättsskyddat innehåll. Då tjänstens storlek också beaktas i undantaget i 17.6 och 

genom proportionalitetsbedömningen (se nedan) är det svårt att förutse vad som avgör 

huruvida en viss onlineplattform ska exkluderas från definitionen av en delningstjänst eller 

tillämpa delar av artikel 17. Förhoppningsvis klargörs detta i kommissionens riktlinjer.  

För en helhetsbild av vad kriterierna åsyftar kan det vara till hjälp att titta på skäl 62, där 

det betonas att definitionen endast bör omfatta tjänster som konkurrerar med andra 

                                                           
37 Se vidare bl.a. E-handelsdirektivet art. 2, och direktiv 98/48/EG.  
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onlinetjänster för innehåll, “till exempel tjänster för streamning [sic] av ljudfiler och videor”. 

Därigenom är det åtminstone tydligt vilken sorts tjänster som påverkas, även om 

gränsdragningen mellan stora och små delningstjänster är oklar.  

Även om de enligt kriterierna oftast torde falla utanför artikelns tillämpningsområde görs 

ett uttryckligt undantag i art. 2.6 för onlineencyklopedier utan vinstsyfte (vilket främst antas 

avse Wikipedia), plattformar för utveckling och delning av programvara med öppen källkod 

(kan avse tjänster som GitHub, Stack Overflow), molntjänster för eget bruk (exempelvis 

Dropbox, Drive), näthandelsplatser med mera.  

Det finns också ett undantag för små och nystartade delningstjänster i art. 17.6, med två 

kumulativa kriterier. Plattformar som varit tillgängliga i mindre än tre år och vars 

årsomsättning är lägre än 10 miljoner euro behöver inte uppfylla kraven i art. 17.4b (aktiva 

åtgärder för att förhindra intrång, se avsnitt 3.3.2.2 nedan). För dessa plattformar räcker det att 

de har gjort vad de kunnat för att erhålla licens för det slags innehåll som delas på tjänsten 

samt vid underrättelse från rättsinnehavare agerar snabbt för att blockera intrångsgörande 

innehåll. Om en sådan delningstjänst uppnått i genomsnitt 5 miljoner månatliga besökare 

under föregående kalenderår inträder dock en ytterligare skyldighet, s.k. notice and stay down. 

Det innebär att plattformen måste vidta åtgärder för att motverka ytterligare uppladdningar av 

de verk som de underrättats om.  

 

3.3 Innehåll 

3.3.1 Ansvarsplacering vid upphovsrättsintrång 

Den grundläggande förändringen som artikel 17 medför är att en onlineleverantör av en 

delningstjänst nu ska anses göra en överföring till allmänheten eller ett tillgängliggörande för 

allmänheten då den ger tillgång till verk som laddats upp av användare.38 Överföring och 

tillgängliggörande är s.k. upphovsrättsligt relevanta handlingar som omfattas av 

rättsinnehavarens ensamrätt och därmed förutsätter tillstånd från denne.39 Denna utvidgning av 

plattformarnas ansvar förstärks också genom att safe harbour-föreskriften för värdtjänster i E-

                                                           
38 CDSM-direktivet, art. 17(1) 

39 InfoSoc-direktivet art. 3. 
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handelsdirektivets artikel 14 inte längre ska gälla för dessa fall, vilket innebär att 

delningstjänsterna inte kan undgå ansvar enbart genom att ta bort skyddat material då de fått 

kännedom om dess förekomst.40  

Förändringen är alltså att det primärt är tjänsteleverantören som blir ansvarig för 

eventuella upphovsrättsintrång istället för den användare som laddat upp skyddat material, 

även om plattformen gör materialet otillgängligt så snart det uppmärksammas. Så kallad 

“notice and takedown” är inte längre tillräckligt för att undgå ansvar. Därmed måste 

tjänsteleverantörer som huvudregel ha tillstånd av respektive rättsinnehavare för att lagligt 

kunna överföra skyddat material till allmänheten, exempelvis genom ett licensavtal. I art. 17.2 

föreskrivs också att sådana licensavtal gäller för åtgärder som vidtas av tjänstens användare.  

 

3.3.2 Möjlighet att undgå ansvar: 17.4 

Delningstjänsteleverantörens ansvar enligt huvudregeln i 17.1 gäller strikt för allt skyddat 

material som överförs eller tillgängliggörs via plattformen. Tjänsteleverantörer kan dock 

undgå ansvar för skyddat innehåll som spridits på tjänsten om de uppfyller de tre kumulativa 

kriterier som uppställs i art. 17.4.  

 

Art. 17.4. När det inte finns något tillstånd ska onlineleverantörer av delningstjänster för innehåll ansvara för otillåten 

överföring av upphovsrättsskyddade verk och andra alster till allmänheten, inklusive tillgängliggörande för allmänheten, 

såvida inte tjänsteleverantörerna kan visa att de 

a) har gjort vad de har kunnat för att erhålla ett tillstånd, och 

b) i enlighet med höga branschstandarder för god yrkessed har gjort vad de har kunnat för att säkerställa att specifika 

verk och andra alster för vilka rättsinnehavarna har försett tjänsteleverantörerna med relevant och nödvändig information inte 

är tillgängliga, och under alla omständigheter 

c) efter att mottagit en tillräckligt välgrundad underrättelse från rättsinnehavarna har agerat snabbt för att omöjliggöra 

åtkomst till de underrättade verken och alstren eller avlägsna dem från sina webbplatser, och har gjort vad de har kunnat för 

att motverka framtida uppladdningar i enlighet med led b“ 

 

3.3.2.1  “Gjort vad de kunnat” för att erhålla licens - 17.4a 

För att undgå ansvar för otillåtet uppladdat innehåll måste tjänsteleverantörer enligt 17.4a visa 

att de på förhand “gjort vad de kunnat” för att erhålla ett tillstånd (d.v.s. en licens) från de 

                                                           
40 CDSM-direktivet, art. 17(3).  
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berörda rättighetshavarna (nedan används den engelska översättningens “best efforts” av 

smidighetsskäl). I de fall ett licensavtal ingåtts gällande det uppladdade innehållet blir 

självklart inget skadeståndsansvar aktuellt. Det är dock inte helt klart vad som gäller i de fall 

delningstjänsteleverantören förhandlat med relevanta upphovsrättsinnehavarna men inte nått 

en heltäckande överenskommelse, t.ex. om priset varit för högt eller man inte förutsett att en 

viss typ av innehåll skulle laddas upp. Huruvida tjänsteleverantören då anses ha gjort vad den 

kunnat blir avgörande för om den ska ansvara för verk som missas av de tekniska åtgärderna 

enligt nästa stycke. En stor del av syftet med artikeln är just att minska förekomsten av 

otillåtet innehåll på delningstjänster vilket talar för en sträng tolkning av best efforts, d.v.s. att 

tjänsteleverantören ska ansvara för allt otillåtet innehåll vars uppladdning de borde förutsett 

och därför ingått licensavtal för.  

 

3.3.2.2 Åtgärder för att hindra tillgänglighet av specifika verk - 17.4b 

För att undgå ansvar för tillgängliggörande av ett verk som inte täcks av licens måste 

tjänsteleverantören (utöver 17.4a) utifrån “höga branschstandarder” ha gjort vad den kunnat 

för att hindra tillgängligheten av specifika verk vars rättsinnehavare försett tjänsteleverantören 

med “relevant och nödvändig information”.  

Rättsinnehavaren behöver alltså på förhand tillhandahålla information om specifika verk 

till tjänsteleverantören för att denne ska vara skyldig att preventivt identifiera och blockera 

intrångsgörande uppladdningsförsök på plattformen. Om sådan information inte 

tillhandahållits är tjänsteleverantören inte ansvarig för intrång i de berörda verken, så länge de 

uppfyllt “best efforts” att få till stånd licens och blockerar uppladdningarna när de underrättats 

om dem (punkt A respektive C). Vid bedömningen av vad som är relevant och nödvändig 

information ska hänsyn tas till bl.a. rättsinnehavarens storlek och vilken typ av verk det 

handlar om.41 Vilken typ av information som är relevant och nödvändig får antas bero på den 

tekniska utvecklingen av identifikationsprogramvara, och kan vara olika för olika typer av 

verk. När det gäller musik kan informationen tänkas vara i form av s.k. “fingerprints” som 

framställs genom spektogramanalys av ljudfiler, för att hitta nyckelfrekvenser som konverteras 

                                                           
41 CDSM-direktivet, skäl 66.  
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till siffror och används för jämförelse. Sådan teknik ligger till grund för 

identifikationsprogram som appen Shazam.42 Youtube använder också en form av 

fingerprinting både för att identifiera ljud och video genom algoritmen Content ID.43 För andra 

typer av verk finns inte lika brett utvecklad identifikationsteknologi i dagsläget.  

Att åtgärderna ska uppfylla “höga branschstandarder för god yrkessed” innebär att 

kontinuerlig utveckling av kriteriet kan komma att ske, antagligen enligt riktlinjer från 

kommissionen. Art. 17.5 föreskriver att faktorer som ska beaktas är bland annat tjänstetypen, 

tjänstens omfattning, publiken samt vilken typ av verk som laddats upp. “Hög 

branschstandard” tycks alltså kunna innebära olika åtgärdskrav beroende på om det rör sig om 

exempelvis en delningstjänst inriktad på musik, som Soundcloud, eller en sida som Facebook 

där många olika typer av material delas. I 17.5 uttrycks också att skyldigheterna enligt 17.4 

beror på tillgången och kostnaden av lämpliga och effektiva medel för att hindra 

upphovsrättsintrång. Ytterst begränsad ledning för tolkningen av “hög branschstandard” finns 

också i direktivets skäl, där det anges att tjänsteleverantören ska vidta “alla åtgärder som en 

samvetsgill operatör skulle ha vidtagit” för att motverka otillåtet material. Därvid ska beaktas 

“bästa praxis i branschen” och ändamålsenligheten i åtgärderna utifrån “alla relevanta 

faktorer” och den tekniska utvecklingen. Slutligen ska även proportionalitetsprincipen iakttas. 

För bedömningen av proportionalitet ges åtminstone vissa riktlinjer, som tjänstens storlek, 

den ständiga utvecklingen av medel för att undvika tillgång till olika typer av verk, samt vad 

åtgärderna kostar för tjänsteleverantören.44 Samma krav ställs alltså inte på alla 

tjänsteleverantörer. Huruvida åtgärderna ska innefatta filtrering (vilket var en kritisk fråga i 

debatten) uttrycks inte, men det medges att olika medel kan anses lämpliga för olika typer av 

innehåll och att det inte går att utesluta att det i vissa fall kan krävas underrättelse från 

rättsinnehavare för att undvika tillgång till otillåtet innehåll. I det ursprungliga 

direktivförslaget från 2016 nämndes uttryckligen “effective technologies” för att identifiera 

                                                           
42 https://en.wikipedia.org/wiki/Acoustic_fingerprint 

43 https://en.wikipedia.org/wiki/Content_ID_(algorithm) 

44 CDSM-direktivet, skäl 66. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Acoustic_fingerprint
https://en.wikipedia.org/wiki/Content_ID_(algorithm)
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innehåll,45 vilket i 2018 års förslag helt bytts ut mot en uppmaning att undvika automatiserad 

blockering av innehåll.46 I den slutgiltiga versionen av direktivet återfinns ingen av dessa 

lydelser. 

Sammanfattningsvis finns inget uttryckligt krav på filtersystem men det finns inte heller 

någon garanti att andra medel är tillräckliga för att uppfylla “hög branschstandard” och 

därmed undgå ansvar. Vilka åtgärder som anses proportionerliga i ett enskilt fall avgörs 

antagligen av tillgängligheten och priset för tjänsteleverantörer att antingen utveckla egen 

igenkänningsteknik eller på licens använda andras programvara. Google har enligt egen utsaga 

redan investerat över 100 miljoner dollar i sitt Content ID47 och kommer rimligen inte att göra 

källkoden tillgänglig gratis för andra plattformar. Tjänster som Facebook använder istället 

teknik byggd på programvaran Audible Magic.48 Om mindre plattformar inte har råd med 

licens av de större företagens system (som Content ID) torde det inte anses proportionerligt att 

kräva lika effektiv filtrering av dem. Om rättsinnehavare exempelvis tillhandahåller all 

relevant och nödvändig information i en branschgemensam databas till alla berörda 

plattformar framstår det dock som rimligt att kräva att informationen används, även om det 

sker genom en billigare och mindre effektiv programvara. Sådana samarbeten bland 

rättsinnehavarna diskuteras mer ingående i avsnitt 5 nedan.  

 

3.3.2.3  “Notice and stay down” - 17.4c 

För det tredje måste värdtjänstleverantörer även om de tidigare två kriterierna är uppfyllda 

precis som tidigare snabbt avlägsna otillåtet material vid underrättelse från rättsinnehavarna 

(d.v.s. notice and takedown) samt efter att de uppmärksammats om det vidta åtgärder enligt 

17.4b för att hindra återuppladdning av samma material.  

                                                           
45 COM(2016) 593 final, 2016/0280. 

46 Frosio & Mendis. 

47 https://www.blog.google/outreach-initiatives/public-policy/protecting-what-we-love-about-internet-our-

efforts-stop-online-piracy/ 

48 https://www.facebook.com/help/348831205149904?helpref=popular_topics 

https://www.blog.google/outreach-initiatives/public-policy/protecting-what-we-love-about-internet-our-efforts-stop-online-piracy/
https://www.blog.google/outreach-initiatives/public-policy/protecting-what-we-love-about-internet-our-efforts-stop-online-piracy/
https://www.facebook.com/help/348831205149904?helpref=popular_topics
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3.3.3 Skyddsmekanismer för undantag och inskränkningar 

3.3.3.1 Syften 

Det har funnits stor oro att åtgärderna enligt 17.4b kan innebära begränsningar i yttrande-, 

informations- och konkurrensfriheten, eftersom regleringen ger tjänsteleverantörer ett starkt 

incitament att överblockera tillgång till uppladdat innehåll för att undvika ansvar för 

eventuella intrång. Art. 17.7 och 17.9 är försök att begränsa regleringens negativa effekter på 

dessa fri- och rättigheter, och innehåller en del utvecklingar av skyddet för undantag och 

inskränkningar i ensamrätten. Detta sker genom förhållandevis vaga krav, som 

förhoppningsvis förtydligas i vägledning från kommissionen och i medlemsländernas 

implementering av direktivet.   

 

3.3.3.2 Tillgänglighet av undantag och inskränkningar - art. 17.7 

För det första föreskrivs i 17.7 att samarbete mellan delningstjänster och rättsinnehavare inte 

får leda till otillgänglighet till lagligt användaruppladdat innehåll, vilket också innefattar 

innehåll som omfattas av undantag eller inskränkningar i ensamrätten. Dessutom finns ett krav 

på att medlemsstaterna ska säkerställa att alla användare i varje medlemsstat ska kunna förlita 

sig på vissa undantag och inskränkningar när de laddar upp användargenererat innehåll på 

delningstjänster. Undantagen är citat, kritik, recension, karikatyr, parodi och pastisch. Ingen av 

dessa två skyddsmekanismer är uttryckligen kopplad till någon sanktion, vilket antagligen 

kommer att behöva införas i nationell rätt för att regleringen ska få önskad effekt.  

 

3.3.3.3 Klagomåls- och avhjälpningsmekanism - art. 17.9 

Art. 17.9 föreskriver att medlemsstaterna måste införa vissa krav på klagomåls- och 

avhjälpningsmekanismer samt tillgång till domstol och tvistelösning vid tvister om 

användaruppladdat material.  

Angående delningstjänsternas interna mekanismer ska medlemsländerna föreskriva att 

delningstjänsteleverantörer vid tvister om blockering eller radering av användaruppladdade 

verk måste införa en effektiv och snabb procedur som är tillgänglig för användarna av tjänsten. 
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Klagomål enligt denna procedur ska behandlas utan otillbörligt dröjsmål och besluten ska vara 

föremål för mänsklig granskning.  

Artikeln är aningen oklar i fråga om huruvida klagomålsmekanismen omfattar även 

uppladdningar som blockerats av identifikationsprogramvara innan de blivit tillgängliga för 

allmänheten. Frågan är då vad som utgör en uppladdning på en delningstjänst. Tekniskt sett 

måste innehållet visserligen laddas upp av användaren till tjänsten innan någon 

identifikationsprogramvara kan göra en granskning, även om innehållet inte gjorts tillgängligt 

för allmänheten. Det är dock inte helt klart om innehållet då anses uppladdat på 

delningstjänsten, eller om det endast anses ha laddats upp för granskning av 

delningstjänsteleverantören innan publicering. Detta är avgörande för användarnas möjlighet 

att hävda sin rätt till undantag och inskränkningar.  

Det finns också ett krav på att medlemsländerna inför möjligheter till opartisk tvistlösning 

utom domstol. Därutöver ska säkerställas att användarna också har tillgång till domstol eller 

annan rättslig myndighet för att kunna hävda sin rätt att utnyttja undantag och inskränkningar i 

ensamrätten.  

 

3.4 Slutsatser 

Det är tydligt att artikel 17 kommer att kräva en mer aktiv roll av delningsplattformarna. 

Tidigare har plattformarna främst haft funktionen av en mellanhand mellan uppladdande 

användare och mottagare, där de kunnat inta en passiv och reaktiv roll med en skyldighet att ta 

bort material de uppmärksammats om. För att undgå ansvar enligt art. 17.4 måste 

plattformarna inta en mer proaktiv roll där de aktivt söker licenser för det material de förutser 

kan dyka upp på plattformen eller aktivt enligt “höga branschstandarder” gör vad de kan för 

att hindra förekomsten av skyddade verk. Rättsinnehavarna å andra sidan kommer sannolikt 

inte behöva inta en lika aktiv roll, då de har fler möjligheter än tidigare att hindra otillåtna 

uppladdningar på ett tidigt stadium. Istället för att löpande övervaka plattformarna och skicka 

takedown-meddelanden kan rättsinnehavarna antagligen klara sig på att sammanställa och 

tillhandahålla den “relevanta och nödvändiga information” som krävs enligt 17.4b.  

Utvecklingen till ökade krav på proaktivt handlande från internetbaserade mellanhänders 

sida verkar vara del av en global trend i samma riktning. Särskilt i tysk rätt har domstolar 
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tvingat värdtjänster till aktiv övervakning och granskning av användaruppladdningar för att 

hindra upphovsrättsintrång.49 Det är en distinkt avvikelse från den tidiga internetlagstiftningen 

där fokus låg på att underlätta för de nya plattformarna att växa tryggt utan risk för stora 

skadestånd.50 Nu tycks fokus (åtminstone i lagstiftningsdebatten) istället ligga på att skydda 

andra aktörer från de stora plattformarnas obehindrade utnyttjande.51 I följande avsnitt ska 

validiteten och följderna av detta synsätt undersökas utifrån den kritik som riktats mot 

direktivet. 

 

                                                           
49 Frosio & Mendis, s. 10f. 

50 Se bl.a. om E-handelsdirektivet ovan. 

51 För mer om den globala utvecklingen, se Frosio & Mendis. 
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4 Undersökning av kritiken mot artikel 17 

4.1 “Premissen är fel” - finns ett value gap? 

4.1.1 Begreppets ursprung och spridning 

Den huvudsakliga motiveringen för regleringen i artikel 17 har sedan början av 

lagstiftningsprocessen varit antagandet om att det finns ett value gap, d.v.s. en obalans mellan 

rättsinnehavares och värdtjänsters intäkter. Grunden för detta antagande är oklar. Redan 

sommaren 2015 uttalade EU-parlamentet kategoriskt att “nästan hela det värde som genereras 

av de kreativa verken överförs till digitala mellanhänder, som inte ger upphovsmännen 

ersättning eller förhandlar fram extremt låga ersättningar.”52 Påståendet verkar vara fristående 

från de hänvisningar som resten av resolutionen baseras på, för bland källorna i resolutionens 

fotnoter hittas ingen liknande argumentation. Varken “value gap” eller delningsplattformar 

nämns i exempelvis kommissionens grönbok från 2011 om distribution av audiovisuella 

verk.53 “Value gap” nämns inte heller i den upphovsrättsutredning som slutfördes i juli 2015 

för kommissionens räkning. Där betonas främst avsaknaden av transparens i betalningsflödena 

inom musikbranschen, i anslutning till kreatörers svaga förhandlingsposition när de överför 

rätten till sina verk till förlag, skivbolag och liknande aktörer.54 Det är svårt att utröna var 

begreppet har kommit ifrån men enligt vissa källor har organisationer inom musikindustrin 

gemensamt och konsekvent använt begreppet i sin kommunikation under tiden som lett upp 

till direktivförslaget.55 Exempelvis IFPI har använt sig av begreppet sedan åtminstone 2015,56 

                                                           
52 Parliament resolution 9 juli 2015, punkt O.  

53 Grönbok om distribution av audiovisuella verk i Europeiska unionen: möjligheter och utmaningar med en 

digital inre marknad, KOM(2011) 427. 

54 Remuneration of authors and performers for the use of their works and the fixations of their performances, 

Final Report, s. 8. Tillgänglig på: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/commission-gathers-
evidence-remuneration-authors-and-performers-use-their-works-and-fixations 

55 Se bl.a. Bridy, EU Copyright Reform: Grappling With the Google Effect och Litman, What we don’t see when 

we see copyright as property, s. 3. 

56 IFPI, Digital Music Report 2015, https://www.ifpi.org/downloads/Digital-Music-Report-2015.pdf. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/commission-gathers-evidence-remuneration-authors-and-performers-use-their-works-and-fixations
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/commission-gathers-evidence-remuneration-authors-and-performers-use-their-works-and-fixations
https://www.ifpi.org/downloads/Digital-Music-Report-2015.pdf
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och har bl.a. hävdat att Spotify betalat skivbolag $20 per musikanvändare per år medan 

Youtube endast betalat $1, vilket anses påvisa ett value gap.57 

Antagandet om förekomsten av ett value gap fortsätter i de senare leden av 

lagstiftningsprocessen. I en konsekvensanalys utförd av kommissionen i anslutning till 

direktivförslaget medges att bristen på empiriska data inneburit att endast en kvalitativ 

undersökning av förhandlingsläget mellan rättsinnehavare och onlinedistributörer kunnat 

göras. De ekonomiska konsekvenserna av förslaget har alltså inte undersökts kvantitativt.58 

 

4.1.2 Kritiken 

Avsaknaden av empiriska undersökningar har kritiserats från många håll, främst från 

akademiker, på flera grunder. Dels har ifrågasatts om det över huvud taget skett en ekonomisk 

förlust för rättsinnehavare på grund av upphovsrättsintrång online.59 Dels har kritiken rört att 

det saknas undersökningar av omfattningen av upphovsrättsintrång samt på vilket sätt det 

påverkar andra delar av marknaden. Dessutom saknas analyser av alternativa metoder för 

genomdrivande av ensamrätten.60  

Ett möjligt argument emot existensen av ett value gap är att det helt enkelt finns ett större 

utbud av innehåll som musik, film och bilder idag än det gjorde förr. Tekniken för att skapa 

sådana verk har blivit billigare, särskilt i och med digitaliseringen. Dessutom har 

distributionskostnaderna minimerats genom tillgången till spridning på internet, särskilt 

genom delningstjänster med användaruppladdning. Ett ökat utbud skulle kunna förklara 

minskade intäkter för de stora aktörerna på marknaden, t.ex. skivbolagen.61 Det är möjligt att 

marknaden tidigare hade ett artificiellt begränsat utbud och därmed högre prisnivå eftersom 

enskilda kreatörer inte hade möjligheter att själva skapa och distribuera verk. På 

                                                           
57 IFPI, Rewarding creativity: Fixing the value gap, https://www.ifpi.org/downloads/GMR2017_ValueGap.pdf. 

58 Commission Staff Working Document, Impact Assessment on the modernisation of EU 

copyright rules, COM (2016) 0301 final (Sept. 14, 2016), del 1/3, 136. 

59 Se exempelvis Colangelo & Maggiolino, ISPs’ copyright liability in the EU Digital Single Market Strategy.   

60 Se Frosio, From horizontal to vertical: an intermediary liability earthquake in Europe. 

61 Litman, What we don’t see when we see copyright as property, s. 6f. 

https://www.ifpi.org/downloads/GMR2017_ValueGap.pdf
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distributionsområdet intar nu ofta delningstjänster den mellanhandsroll mellan kreatör och 

mottagare som tidigare innehades av t.ex. skivbolag och upphovsrättsorganisationer, vilket 

kan minska efterfrågan av dessa äldre mellanhändernas tjänster (i vissa sammanhang benämns 

de “legacy intermediaries”, vilket antyder att de är utdaterade).62 I de fall delningstjänsterna 

utför en distributionstjänst för rättsinnehavarens räkning framstår det inte som orimligt att de 

bör ta del av intäkterna, motsvarande de kostnader som tidigare bars av “legacy 

intermediaries”.  

Något som talar för detta synsätt är att rättsinnehavare sällan väljer att blockera 

uppladdningar av sina verk på Youtube när det upptäcks av Content ID, utan istället väljer 

alternativet att ta del av intäkterna och låta innehållet ligga kvar.63 Det tyder på att 

delningstjänsterna tillför ett värde för upphovsrättsinnehavaren. Ifall ett value gap existerade 

skulle det vara mer ekonomiskt rationellt att blockera all uppladdning som inte licensierats, för 

att kunna kräva ett högre pris vid exklusiv licens till en tjänst som Spotify.64 

Det har hävdats att ett value gap snarare existerat mellan kreatörer och de äldre typerna av 

mellanhänder, och att kreatörernas ökade självständighet genom distributionsmöjligheter på 

internet håller på att jämna ut detta gap. I så fall skulle åtgärder för att säkra kreatörernas insyn 

och övervakningsmöjligheter vara ett bättre alternativ.65 

 

4.1.3 Sammanfattning 

Lagstiftaren har kanske sett det som en självklarhet att det finns ett value gap ifall 

delningstjänster tjänar pengar med hjälp av upphovsrättsskyddade verk, där verken till viss del 

är grunden till intäkterna. Detta liknar ett resonemang om obehörig vinst, då delningstjänsterna 

får intäkter från något de inte har laglig rätt att nyttja. Principen om obehörig vinst brukar 

dock förutsätta att den obehöriga vinsten innebär en förlust för den drabbade parten,66 vilket 

                                                           
62 A.a. 

63 Saucqet, How the “Value Gap” Rhetoric Endangers the Whole Tech Sector, http://www.project-

disco.org/european-union/080116-value-gap-rhetoric-endangers-whole-tech-sector/#.XH1QoohKg2w 

64 För resonemang om “added value”, se Frosio, To filter or not to filter?, s. 133. 

65 Litman, s. 28. 

66 Se t.ex. VII. - 1:101, Draft Common Frame of Reference (DCFR). 

http://www.project-disco.org/european-union/080116-value-gap-rhetoric-endangers-whole-tech-sector/#.XH1QoohKg2w
http://www.project-disco.org/european-union/080116-value-gap-rhetoric-endangers-whole-tech-sector/#.XH1QoohKg2w
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inte är klarlagt i detta fall. Det framstår som märkligt att begreppet value gap så plötsligt dykt 

upp i lagstiftningsprocessen utan en empirisk grund och djupare marknadsanalys, och snarare 

verkar baserat på en så grundläggande idé om att det är orättvist att göra vinst med hjälp av 

andras verk. Det har inte heller utretts på vilka sätt exponering på delningstjänster kan bidra 

till spridningen, distributionen och tillgängligheten av verk, och hur det påverkar 

upphovsrättens värde. Det är inte helt otänkbart att rättsinnehavarna drar fördelar av denna 

exponering som väger upp för det värde som delningstjänsterna tar del av.  

När själva motiveringen för en reglering är så omtvistad och vagt formulerad är det svårt 

att legitimera några andra argument som bygger på samma premiss, och det blir också svårt att 

uppnå någon form av konstruktiv dialog. Oavsett om antagandet om ett value gap är korrekt 

eller inte ger proceduren intryck av en icke-transparent och ogrundad lagstiftning, vilket inte 

är bra för unionens förtroendekapital.  

 

4.2 “Artikeln leder till filtrering och överblockering” 

4.2.1 “Licenser kan inte täcka allt” 

Även om en av målsättningarna med artikeln är att främja den upphovsrättsliga 

licensmarknaden är det i dagsläget svårt att tänka sig att licenser ska kunna täcka allt det 

material som kan tänkas laddas upp på en delningsplattform. Det skulle kräva stor samverkan 

bland upphovsrättsorganisationer och enskilda kreatörer, eller ett oändligt stort antal 

licensavtal. Transaktionskostnaderna för delningstjänsteleverantörerna att leta upp och 

förhandla fram avtal med alla aktörer skulle vara orimliga. Dessutom skulle licenspriserna 

kunna bli artificiellt höga om plattformarna endast hade valet att antingen betala licens för allt 

förutsebart innehåll eller riskera skadestånd för all uppladdning. Därför är det ytterst märkligt 

att kravet i 17.4a på “best efforts” att erhålla tillstånd inte över huvud taget behandlas i 

direktivets skäl. Huruvida en tjänsteleverantör anses ha gjort vad den kunnat för att erhålla 

tillstånd blir ju avgörande för om denne kan undgå ansvar enligt 17.4 även om åtgärder enligt 

hög branschstandard (17.4b) har vidtagits, eftersom kriterierna i stycket är kumulativa. Om 

inga klara gränsvärden för licensskyldigheten dras upp i kommissionens riktlinjer verkar det 

inte som att en plattform någonsin kan vara garanterad att dess verksamhet uppfyller kraven, 

vilket innebär stor rättslig osäkerhet. 
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Ett förslag som framlagts är att kravet på best efforts kan anses uppfyllt om 

tjänsteleverantören ingått avtal med en viss andel av rättsinnehavarna av den typ av innehåll 

som vanligen laddas upp på plattformen.67 En musikdelningstjänst skulle då kunna anses ha 

gjort vad den kunnat ifall den ingått licens med exempelvis de tre stora skivbolagen, som 

innehar cirka 80% av marknadsandelarna på musikområdet.68  Möjligen kan det också ske 

genom samarbete bland de stora upphovsrättsorganisationerna, men det finns ändå svårigheter 

att kvantifiera hur stor del av de relevanta upphovsrätterna som täcks av en viss licens. 

Exempelvis finns många upphovsrättsskyddade verk som inte registrerats, och det finns inget 

krav på medlemskap i upphovsrättsorganisationer.  På andra områden än musik är inte heller 

upphovsrättsorganisationer lika utvecklade, och samarbete blir därför svårare.69 Möjligen kan 

detta underlättas av regler om kollektiv licens med utsträckt effekt, men sådana regler finns 

inte i alla medlemsländer.70 

Även om gränsdragningar för best efforts i form av marknadsandelar skulle skapa en 

rättslig förutsebarhet för plattformarna framstår sådana incitament som missgynnande för 

mindre upphovsrättsorganisationer och enskilda kreatörer, då delningstjänsterna endast 

motiveras att förhandla med de stora aktörerna i branschen.  

Problemet som följer av att försöka mäta vad som utgör best efforts är påtagligt i de fall 

tjänsteleverantören inte har råd med en licens som täcker alla verk som någonsin kan tänkas 

laddas upp på plattformen. Även om deras åtgärder för att förhindra otillåtet material enligt 

17.4b anses uppfylla kraven på hög branschstandard riskerar de då att bli ansvariga för 

uppladdningar. Det innebär ett starkt incitament att blockera uppladdningar som legalt är 

tillåtna enligt undantag och inskränkningar (exempelvis parodier och recensioner) för att 

försäkra sig om att inte bli skadeståndsskyldiga. I en sådan situation har plattformen inget att 

                                                           
67 The European Copyright Roundtable, 2. Licensing modalities: What and how to license?, min 36, 

https://www.youtube.com/channel/UCl1OA6-H9MTCJJBPvTn4LLw/videos?disable_polymer=1. 

68 https://en.wikipedia.org/wiki/Music_industry 

69 Quintais, The New Copyright Directive: A tour d’horizon – Part II (of press publishers, upload filters and the 

real value gap). 

70 Se nedan avsnitt 5.3. 

https://www.youtube.com/channel/UCl1OA6-H9MTCJJBPvTn4LLw/videos?disable_polymer=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Music_industry
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förlora på att blockera materialet men allt att förlora om den låter innehållet ligga kvar. I 

förlängningen går detta ut över användarna.  

 

4.2.2 Överblockering 

Eftersom en delningstjänsteleverantör aldrig kan vara säker på att dess licenser täcker allt 

innehåll som kan komma att laddas upp på tjänsten behöver den försäkra sig om att uppfylla 

kraven i art. 17.4 för att undgå ansvar. Vid bedömningen av om plattformen uppfyllt kraven 

står kostnads- och effektivitetsfaktorer i fokus (se art. 17.5). Det är troligt att dessa incitament 

leder till att plattformar väljer att implementera de billigaste möjliga tekniska lösningarna och 

överblockera, d.v.s. blockerar även innehåll som faller under undantag och inskränkningar.71 

Att filtrera mer än nödvändigt är mindre riskabelt än att endast blockera de uppenbara 

upphovsrättsintrången eftersom det inte finns någon föreskriven sanktion för överblockering. 

Det värsta som kan hända är att plattformen tvingas återställa tillgången till uppladdningen 

efter en klagomålsprocess från användaren.  

Tendensen att överblockera har undersökts i flera studier.72 Det finns tecken på att 

rättsinnehavare hävdar större rättigheter än de faktiskt innehar, att delningstjänstleverantörer 

alltför lättvindigt blockerar uppladdningar, och att de uppladdande användarna är obenägna att 

hävda sina rättigheter.73 

 

4.3 “Artikeln är oförenlig med gällande rätt och case law” 

4.3.1 Inledning 

Många akademiker befarar att skyldigheterna som införs genom artikel 17 är oförenliga med 

EU:s tidigare direktiv på upphovsrättsområdet och med EU-domstolens tolkning av 

                                                           
71 Senftleben, Bermuda Triangle, s. 8. 

72 För en översikt av studierna se Kretschmer & Erickson, Empirical Approaches to Intermediary Liability. 

73 Fiala & Husovec, ‘Using Experimental Evidence to Design Optimal Notice and Takedown Process’. 
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rättigheterna i stadgan. Även om syftet med artikeln är att förtydliga mellanhänders roll 

riskerar den istället att orsaka ännu mer rättslig osäkerhet.74  

 

4.3.2 Förbudet mot allmän övervakningsskyldighet 

I både InfoSoc-direktivet (art. 8.3) och direktivet om säkerställande av skyddet för 

immateriella rättigheter75 (art. 11) föreskrivs att rättsinnehavare ska kunna begära ett 

föreläggande mot mellanhänder vars plattform används för att begå upphovsrättsintrång. Av 

praxis framgår att sådana förelägganden inte enbart kan utfärdas vid pågående intrång, utan 

också i förebyggande syfte.76 I ett efterföljande mål bad en belgisk domstol om ett 

förhandsavgörande angående huruvida ett sådant föreläggande i förebyggande syfte får kräva 

att mellanhanden filtrerar informationen som lagras åt användarna.77 EU-domstolen 

konstaterade att ett föreläggande om filtreringssystem gällande “nästan samtliga” uppgifter 

från användarna skulle innebära ett krav på allmän övervakning, som är otillåtet enligt e-

handelsdirektivets art. 15.1. Dessutom påtalades att även de grundläggande rättigheterna måste 

beaktas. Då måste upphovsrättsinnehavarnas skydd för sina immateriella rättigheter för det 

första vägas mot värdtjänsteleverantörens rätt till näringsfrihet, som uttrycks i art. 16 i EU-

stadgan.78 Ett föreläggande om uppladdningsfilter ansågs vara en “klar kränkning” av 

värdtjänsteleverantörens näringsfrihet, eftersom det skulle innebära övervakning av största 

delen av plattformens lagrade information under en obegränsad tid som dessutom måste ske på 

företagets egen bekostnad. Vidare ansågs ett sådant filter vara onödigt komplicerat och 

kostsamt och därmed vara i strid med art. 3.1 i direktivet om säkerställande av skyddet för 

immateriella rättigheter.79 

                                                           
74 Angelopoulos & Quintais, Fixing Copyright Reform: How to Address Online Infringement and Bridge the Value 

Gap, Kluwer Copyright Blog. Se vidare hänvisningarna. 

75 Direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter. 

76 C-70/10, Scarlet Extended, REU 2011, s. I-0000, punkt 31. Se även dom i mål C-324/09, L’Oréal m.fl., REU 

2011, s. I-6011, punkt 131.t   

77 C-360/10, SABAM/Netlog. 

78 SABAM/Netlog, st. 26 och 52. Se också ovan nämnda Scarlet Extended, st. 46. 

79 SABAM/Netlog st. 1-9. 
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Ett föreläggande om krav på filtrering ansågs också kunna kränka de grundläggande 

rättigheterna hos användarna av värdtjänsten. Angående informationsfriheten, som användarna 

åtnjuter enligt art. 11 i EU-stadgan, påtalade domstolen särskilt risken att ett filtreringssystem 

inte kan skilja mellan lagligt och olagligt innehåll på ett tillräckligt tydligt sätt, vilket kan leda 

till att lagligt uppladdat material blockeras. Osäkerheten är särskilt stor då det gäller 

tillämpningen av de lagstadgade undantagen från upphovsrätten (exempelvis parodier), 

eftersom verk som omfattas av undantagen objektivt sett kan vara väldigt lika originalen. 

Dessutom skiljer sig reglerna om undantag mellan medlemsstaterna, vilket kan leda till en 

ojämn tillämpning.80  

Sammanfattningsvis uttryckte domstolen att de tre direktiven “jämförda med varandra och 

tolkade mot bakgrund av [...] de grundläggande rättigheterna ska tolkas så att de utgör hinder 

för att en värdtjänsteleverantör föreläggs att införa det omtvistade filtreringssystemet”.  

Art. 17.8 i CDSM-direktivet föreskriver att artikelns tillämpning inte ska leda till någon 

allmän övervakningsskyldighet, vilket torde innebära ett fortsatt hinder för nationella 

föreskrifter eller domstolsålägganden om övervakningsskyldighet. Lagstiftaren verkar ha varit 

medveten om risken för konflikt med förbudet mot allmän övervakningsskyldighet, då 17.4b 

uttrycker att åtgärderna ska röra “specifika verk och andra alster för vilka rättsinnehavarna har 

försett tjänsteleverantörerna med relevant och nödvändig information.” Med tanke på det 

strikta ansvaret enligt 17.1 är det dock rimligt att anta att rationella delningstjänsteleverantörer 

vidtar alla försiktighetsåtgärder (d.v.s. “hög branschstandard”) för att undvika 

skadeståndsskyldighet för eventuellt intrångsgörande uppladdningar. Det är svårt att föreställa 

sig en teknisk lösning enligt hög branschstandard som kan identifiera och blockera de 

specifika verken utan att behöva granska allt innehåll som laddas upp på tjänsten.81 Alla 

former av igenkänningsteknik fungerar genom jämförelse av referensdata gentemot det 

uppladdade innehållet. 

Frånvaron av en ex lege skyldighet att allmänt övervaka utesluter alltså inte att 

delningstjänsteleverantörerna i praktiken måste utföra allmän övervakning av allt uppladdat 

                                                           
80 SABAM/Netlog, st. 50.  

81 Senftleben, Bermuda Triangle, s. 7f. Liknande resonemang återfinns hos Hilty & Moscon, s. 10 samt Frosio & 

Mendis s. 23. 
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material för att undvika ansvar för intrång.82 Såsom incitamenten är uppställda kan det hävdas 

att lagstiftaren infört en de facto skyldighet till allmän övervakning av användaruppladdningar 

på delningstjänster. Huruvida detta är förenligt med EU-domstolens dom i SABAM/Netlog 

återstår att se. Vikten av det immaterialrättsliga egendomsskyddet kan bedömas väga tyngre 

när det handlar om utnyttjande i stor skala av globala plattformar. Möjligen kan också 

kostnaden och omständligheten för ett filtreringssystem idag vara lägre i och med den tekniska 

utvecklingen. Det framstår dock fortfarande som ett stort problem för informations- och 

yttrandefrihet att ett automatiserat system inte kan skilja på intrång och legitimt användande i 

form av undantag och inskränkningar.  

 

4.3.3 Allmänt om grundläggande rättigheter 

4.2.3.1 Yttrande- och informationsfrihet  

Bland annat representanter för FN har avrått från filtrering innan uppladdning, eftersom det 

riskerar att begränsa yttrande- och informationsfriheten och går ut över användare och 

kreatörer som är obenägna att processa för sina rättigheter, då de ofta saknar drivkraft och 

resurser.83 Även akademiker har argumenterat för att granskning och blockering av innehåll 

bör ske i efterhand för att inte avskräcka användarna från att utnyttja sina rättigheter.84  

 

4.2.3.2 Konkurrens och mångfald 

En konsekvens av incitamenten till överblockering kan bli att delningstjänsterna väljer att 

endast tillåta betrodda användare som filmbolag och skivbolag att ladda upp innehåll på 

tjänsten, för att undvika skadeståndsansvar.85 Det kan leda till marknadskoncentration och 

minskad bredd i utbudet av användargenererat innehåll, vilket går emot unionens mål om 

kulturell mångfald på den digitala marknaden.86 Det finns också en risk att plattformarna 

                                                           
82 Frosio & Mendis s. 24f. 

83 https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24298&LangID=E 

84 Frosio & Mendis s. 27f. 

85 https://youtube-creators.googleblog.com/2018/10/a-final-update-on-our-priorities-for.html  

86 Se CDSM-direktivet skäl 2. 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24298&LangID=E
https://youtube-creators.googleblog.com/2018/10/a-final-update-on-our-priorities-for.html
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väljer att fokusera på licenser för “mainstream” innehåll eftersom det inte är ekonomiskt 

effektivt att leta upp små aktörer. De stora plattformarna får också sannolikt lättare att erhålla 

licenser och därmed en konkurrensmässig fördel gentemot mindre plattformar.87  

En följd av kravet på åtgärder enligt hög branschstandard kan bli att endast de stora 

plattformarna har råd med igenkänningsteknologi av tillräckligt avancerad art för att säkert 

kunna undgå ansvar, medan det för mindre aktörer inte är värt att ta risken att tillåta 

användaruppladdning. Det kan leda till en ökad marknadskoncentration för de redan mäktiga 

globala plattformarna.  

                                                           
87 Senftleben, Bermuda Triangle, s. 5. 
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5 Vägen framåt - medlemsländernas 

tolkningsmarginal 

5.1 En förutsättning: europeiskt samarbete 

Eftersom de skyldigheter som föreskrivs i artikel 17 är ytterst vagt beskrivna finns det stor risk 

att direktivet implementeras på olika sätt i medlemsländerna, vilket motverkar själva syftet 

med en harmonisering av den digitala inre marknaden. Det finns fortfarande stor möjlighet för 

Sverige och andra medlemsländer att påverka genomförandet av artikeln. Gemensamma 

riktlinjer kan utmynna ur de dialoger som kommissionen anordnar efter 6 juni 2019 (enligt art. 

17.10), men övrig europeisk dialog genom exempelvis doktrin kan också vara givande. 

Exempelvis anordnade Tilburgs universitet en paneldebatt med representanter från akademin 

och näringslivet, både i form av upphovsrättsorganisationer och delningstjänsteleverantörer.88 

I följande avsnitt av uppsatsen analyseras många av de förslag som framkommit både där och i 

den övriga rättsvetenskapliga diskussionen, med egna tillägg och reflektioner.  

 

5.2 Artikelns omfattning 

Det finns stora möjligheter att begränsa omfattningen av art. 17 genom att klargöra vad som 

utgör “en stor mängd upphovsrättsskyddade verk”, i definitionen av en delningstjänst (art. 

2.6). Om nationella lagstiftare väljer att begränsa tillämpningen till tjänster av Facebooks och 

Googles skala blir den rättsliga förutsebarheten för små aktörer betydligt högre. Det framstår 

dock som mera rimligt att bedöma vad som utgör en stor mängd upphovsrättsskyddat innehåll 

i proportion till övrigt uppladdat innehåll på respektive delningstjänst. Någon form av de 

minimis-reglering vore dock önskvärd, utöver den lättnad som föreskrivs i 17.6, som är 

tidsbegränsad till tre år. Tjänster av obetydlig storlek men som är äldre än tre år drabbas 

annars av stor rättslig osäkerhet där de blir helt beroende av vilka åtgärder som anses 

proportionerliga för deras tjänst enligt 17.4, vilket torde variera stort mellan olika typer av 

tjänster.  

                                                           
88 The European Copyright Roundtable, https://www.youtube.com/watch?v=hxN9ZO-KIEs. 

https://www.youtube.com/watch?v=hxN9ZO-KIEs
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5.3 Kollektiva licensavtal med utsträckt effekt 

Art. 12 i CDSM-direktivet ger en möjlighet (“medlemsstaterna får…”) att införa regler om 

kollektiva licenser med utsträckt effekt, som kan underlätta tillämpningen av art. 17. Art. 12 

ger nämligen medlemsländerna möjlighet att föreskriva att de licensavtal som ingås av 

kollektiva förvaltningsorganisationer (s.k. CMOs89) ska utsträckas till att omfatta även 

rättsinnehavare som inte ingått avtal med organisationen (art. 12.1a). Det är också möjligt att 

införa endast en presumtion för att CMOs har rätt att företräda icke anslutna rättsinnehavare 

(12.1b). Liknande modeller har funnits i Sverige sedan 1960-talet.90 

Kollektiva licenser med utsträckt effekt kan skapa större förutsebarhet gällande kravet på 

“best efforts” att erhålla tillstånd i 17.4a. De gör det lättare för en delningstjänsteleverantör att 

ingå heltäckande licensavtal för en viss typ av innehåll eller för ett visst geografiskt område. 

Detta har efterfrågats av delningstjänsteleverantörer, som gärna vill kunna avtala om 

“licenspaket” för att täcka de olika områden som krävs för överensstämmelse med art. 17.91 

Möjligheten till en pan-europeisk licens som täcker allt innehåll av viss typ verkar svår att 

uppnå eftersom varje CMO endast kan erbjuda licenser för sin respektive “repertoar”, d.v.s. de 

upphovsrätter som de representerar, och regleringen skiljer sig åt mellan medlemsländer och 

innehållstyper.92 

 

5.4 Proportionalitet 

Föreskriften i 17.5 om att skyldigheterna i 17.4 ska bedömas i ljuset av 

proportionalitetsprincipen lämnar stort utrymme för medlemsländerna att påverka artikelns 

konsekvenser.  

                                                           
89 För definitioner se Direktiv 2014/26/EU av den 26 februari 2014 om kollektiv förvaltning av upphovsrätt och 

närstående rättigheter och gränsöverskridande licensiering av rättigheter till musikaliska verk för användning på 
nätet på den inre marknaden. 

90 Axhamn, The New Copyright Directive: Collective licensing as a way to strike a fair balance between creator 

and user interests in copyright legislation (Article 12), Kluwer Copyright Blog, 

91 The European Copyright Roundtable, 2. Licensing modalities: What and how to license?, 36 min. 

92 Senftleben, Bermuda Triangle, s. 4. 
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För att minimera risken och incitamenten för överblockering är ett bra förslag att arbeta 

fram tydliga branschstandarder för vad som anses vara proportionerliga åtgärder för en viss 

typ av tjänst eller en viss typ av innehåll. Förutsebarhet angående huruvida tjänsten uppfyller 

kraven innebär minskade incitament att överblockera “för säkerhets skull”.  

Ett förslag för att tillgodose användarnas intressen är att endast kräva omedelbar 

blockering av uppenbara upphovsrättsintrång, medan sådana uppladdningar som kan befaras 

falla under undantag och inskränkningar endast blockeras efter mänsklig granskning. 

Exempelvis kan det ske genom ett förfarande där uppladdaren fyller i om den avser att 

använda ett undantag eller en begränsning.93 Ett sådant system är dock sårbart för missbruk, då 

det kan överbelastas ifall många uppladdare utan grund påstår sig använda undantagen.  

Ett annat förslag är att införa en de minimis-reglering, där uppladdat innehåll presumeras 

falla under ett undantag från ensamrätten ifall det endast återger en kort del av ett skyddat verk 

eller endast har begränsad likhet.94 Exempelvis skulle ljudklipp kortare än några sekunder 

kunna presumeras vara tillåtna och inte kräva omedelbar blockering, medan längre 

utnyttjanden skulle blockeras direkt om de överensstämmer med informationen som 

rättsinnehavarna tillhandahållit om sina verk. Genom presumtionen vänds bevisbördan för vad 

som utgör användande enligt undantag, och incitamenten att överblockera neutraliseras. En 

sådan reglering skulle stärka skyddet för exempelvis memes, som då skulle presumeras vara 

tillåtna tills en eventuell rättsinnehavare anmäler ett intrång.  

Samarbetet med rättsinnehavarna kan också beaktas när det gäller vilka åtgärder som 

anses proportionerliga. Om den “relevanta och nödvändiga information” som rättsinnehavarna 

tillhandahåller för att delningstjänsterna ska kunna identifiera verk är bristfällig eller 

fragmenterad torde det inte krävas lika ingående åtgärder av delningstjänsteleverantörerna. 

Om rättsinnehavarna emellertid tillhandahåller tydlig och systematiserad information torde det 

kunna krävas mer av plattformarna eftersom det underlättar deras tillgång till “lämpliga och 

effektiva medel” (art. 17.5b). Framtagande av branschgemensam information som 

                                                           
93 The European Copyright Roundtable,  3. Preventive obligations: What and how to prevent? 56 min. 

94 The European Copyright Roundtable, 4. Over-blocking: How to safeguard creators’ and users’ rights?, 26 min. 
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tillhandahålls transparent från upphovsrättsorganisationer till delningstjänsteleverantörer kan 

öka förutsebarheten för båda sidor. 

 

5.5 Klagomåls- och avhjälpningsmekanismer 

För att försäkra användarnas tillgång till yttrande- och informationsfrihet är reglerna om 

klagomåls- och avhjälpningsmekanismer ett viktigt verktyg.  

Det är i detta sammanhang oroväckande att direktivet inte föreskriver någon tidsgräns för 

granskningen utan endast kräver att klagomål behandlas “utan otillbörligt dröjsmål”. När det 

gäller användaruppladdat innehåll är tidsaspekten ytterst relevant, då parodier, recensioner och 

liknande snabbt tappar sitt nyhetsvärde. De omedelbara reaktionerna är en viktig del av 

yttrandemöjligheterna på internet och även en kort fördröjning av yttranden måste anses vara 

en inskränkning i yttrandefriheten.95 För att försäkra denna rätt är det viktigt att 

medlemsländerna inför tydliga tidsgränser för granskningen, kopplade till sanktioner mot 

plattformar som inte uppfyller kraven. Då stor del av oron som framförts varit kopplad till 

filtrens svårighet att skilja på tillåtna undantag och faktiska intrång är kravet på mänsklig 

granskning lugnande. Om det inte sker skyndsamt förtas dock mycket av värdet av yttrande- 

och informationsfriheten på internet.  

Kravet på alternativ tvistlösning som föreskrivs i art. 17.9 har också stora möjligheter att 

säkerställa användarnas rättigheter. Hur det ska implementeras har inte klargjorts, men en 

tänkbar väg är att inrätta en särskild instans som hanterar enbart klagomål och är specialiserad 

på dessa frågor. Vilka sanktioner som utdöms i en sådan instans är viktigt för dess effekt. Om 

användare som klagar riskerar stora kostnader motverkas syftet, men om det är gratis riskerar 

systemet att överbelastas av klagomål. Sanktionerna mot plattformarna för felaktiga 

blockeringar kräver också noggrann avvägning.  

För att dessa nya möjligheter att försvara uppladdningar ska få genomslag behövs metoder 

för att råda bot på problemet att användare är obenägna att utmana och överklaga blockerade 

uppladdningar. I art. 17.9 föreskrivs visserligen att delningstjänsteleverantörer i sina villkor 

ska informera användarna om deras rätt att använda material inom ramen för undantag och 

                                                           
95 Senftleben, Bermuda Triangle, s. 9. 
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inskränkningar. Det kan dock behövas mer påtagliga metoder för att underlätta 

klagomålsprocessen. Exempelvis kan ställas krav på att delningstjänsterna ger användarna 

information om vanliga argument vid klagomål eller lättillgängliga formulär för överklagande. 

Det behövs också transparens angående hur delningstjänsterna identifierar eventuellt 

intrångsgörande verk för att kunna klaga på blockeringsbeslut. Om användaren inte ges 

information om exakt vilket innehåll i dennes uppladdning som utpekats som intrångsgörande 

blir det svårt för användaren att argumentera för sin sak. 

 

5.6 Implementering i svensk lag 

En stor del av direktivets implementering kräver samordning mellan medlemsländerna för att 

skapa rättslig förutsebarhet. I väntan på riktlinjer från kommissionen eller gemensamma 

initiativ till en harmoniserad reglering av mellanhänders ansvar finns det ändå vissa särskilda 

aspekter som just den svenska lagstiftaren måste ta ställning till vid implementeringen av 

direktivet. På grund av upphovsrättslagens struktur, som uppkom innan Sveriges EU-

medlemskap, kan det vara behövligt att kontrollera överensstämmelsen med de EU-rättsliga 

upphovsrättsregleringarna.  

CDSM-direktivets art. 17.7 kräver att medlemsländerna säkerställer att alla användare vid 

uppladdning av användargenererat material till delningstjänster ska kunna förlita sig på 

undantagen och inskränkningarna citat, kritik, recension, karikatyr, parodi och pastisch. 

Sverige har redan ett skydd för citaträtten (22 § URL) men har inte uttryckligen implementerat 

karikatyr, parodi och pastisch (som varit valfria enligt InfoSoc-direktivets art. 5.3k) som 

inskränkningar i ensamrätten.96  Istället har Sverige i vissa fall tillåtit sådana verk endast i den 

mån de utgjort självständiga verk enligt 4 § URL.97 Det skiljer sig från den självständiga 

betydelse som begreppet parodi har i EU:s rättspraxis, där det saknas krav på originalitet, 

nyskapande eller självständighet.98  

                                                           
96 Szkalej, The modern Church of Copyright. A short story of preserving access to humour in Sweden,NIR (2019). 

97 NJA 2005 s. 905, “Alfons Åberg”. 

98 C‑201/13, Deckmyn, st. 14-17, 21, 24, 33. 
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Det har hävdats att den nya artikeln inte innebär ett krav på att implementera undantag 

som tidigare varit valfria för medlemsländerna.99 Art. 17.7 förefaller dock i min mening 

innebära ett klart och tydligt krav på implementering då den uttrycker att alla användare i 

varje medlemsstat ska försäkras rätt att använda undantagen och inskränkningarna. Det 

förtydligas också i skäl 70, som uttalar att “dessa undantag och inskränkningar bör därför 

göras obligatoriska i syfte att säkerställa att användarna ges enhetligt skydd i hela 

unionen.” Jag ser där inget som helst utrymme för Sverige att behålla den särskilda 

regleringen av parodiundantaget. Istället torde Sverige ha en skyldighet att implementera 

ett karikatyr-, parodi- och pastischundantag enligt den autonoma betydelse som begreppet 

har fått i EU:s rättspraxis. Undantagen behöver dock inte gälla alla former av verk eller 

uttryck, då 17.7 endast kräver att de ska vara tillämpliga vid uppladdning av 

användargenererat innehåll på delningstjänster. Det verkar alltså vara möjligt att behålla 

en särreglering (om Sverige har ett intresse av det) och fortsatt kräva originalitet och 

självständighet hos karikatyr-, parodi- och pastischverk i andra format än just 

användaruppladdning på delningstjänster.  

 

                                                           
99 Marusic, The End of Memes? Legislation Implementation Possibilities of Article 17 DSM Directive, NIR (2019). 
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6 Avslutning 

Direktivet i sin nuvarande form medför inte det plattformarnas skräckvälde som vissa 

debattörer uttryckte oro för. Det innebär dock betydande ingrepp i möjligheterna till uttryck på 

internet och kommer att förändra hur användare och kreatörer delar, kommenterar, diskuterar, 

ändrar och använder material. Det påverkar memes, streamers, musiker, författare, Spotify-

lyssnare, bloggare, skivbolag, STIM och många fler.  

Det återstår ännu många utmaningar för att uppnå en upphovsrättsreglering som är 

harmoniserad, förutsebar och framförallt rättvis. Lagstiftningsprocessen och debatten har varit 

polariserad och lett till en vag reglering som lämnar mycket utrymme för tolkning. 

Medlemsländernas nationella politiker har nu ansvaret att väga rättsinnehavarnas, 

delningstjänsteleverantörernas och användarnas intressen och förhoppningsvis hitta en 

medelväg som kan tillgodose både behovet av ekonomisk tillväxt och de grundläggande 

rättigheterna. Till hjälp finns den rättsvetenskapliga akademin som inte fått särskilt stort 

utrymme i lagstiftningsprocessen men som förhoppningsvis tillåts ta en rådgivande plats i det 

fortsatta arbetet. Det ska bli otroligt intressant att följa de juridiska och tekniska lösningarna 

som kommer att följa de närmaste åren.  
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