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1. Inledning 
1.1. Bakgrund 
Samhällets utveckling medför att rättssystemets olika områden med jämna mellanrum 

behöver inventeras för att man ska kunna konstatera vad som saknas, vad som finns i 

överflöd och vad som finns tillräckligt av. Upphovsrätten är inget undantag och rättsom-

rådet har de senaste decennierna krävt särskilt hög frekvens mellan inventeringsrundorna. 

Den kanske mest bidragande orsaken till det är utvecklingen av informationssamhället, 

internet och digitaliseringen. Denna utveckling har på flera sätt förändrat hur upphovs-

rättsligt material skapas, men framför allt hur sådant material används och sprids. 

 

Trots den tekniska utvecklingen är det fortfarande människor, upphovsmän, som skapar 

majoriteten av texter, konstverk, bilder, filmer och datorprogram. Det är människor som 

har ett befogat intresse av att kunna kontrollera sina prestationer, få erkännande för dem 

och följaktligen också åtnjuta ekonomisk avkastningen från prestationerna. Upphovsrät-

tens främsta syfte är att skydda just detta intresse och på så vis också framkalla incitament 

för fortsatt kreativt skapande. 

 

Återkommande uttrycks åsikter i medier och debatter huruvida dessa individuella rättig-

heter i upphovsrätten utgör ett hinder för yttrande- och informationsfriheten, eller vice 

versa. Vissa menar att upphovsrätten är en garanti för yttrandefriheten genom att upp-

hovsmannen har en suverän rätt att i sitt verk uttrycka sina personliga tankar och åsikter 

och samtidigt få en garanti för att hans eller hennes verk är skyddat mot andras intrång.1 

Andra menar att det finns en inbyggd konflikt genom att den enes rätt att uttrycka sig per 

definition är begränsad av den andres upphovsrätt, en begränsning de menar inte kan för-

nekas.2  

 

                                                
1 Olsson s 43. 
2 Rosén NIR 2007 s 1 ff. 



 

 6 

Det är däremot klart att de upphovsrättsliga konventionerna och lagarna innehåller en 

mängd undantag från upphovsmännens ensamrättigheter vilka medger att upphovsrätts-

ligt skyddade verk får användas, utan tillstånd, för vissa ändamål. Ändamål som ofta står 

yttrandefriheten nära. Ett sådant undantag är den svenska citaträtten, vilken ger var och 

en rätt att göra citat ur offentliggjorda verk, förutsatt att det sker i enlighet med god sed 

och i den omfattning som motiveras av ändamålet.3  

 

Citat fyller en viktig funktion för att dels kunna underbygga analysen och kritiken av 

verket och dels för att kunna bidra till den allmänna debatten. Var citaträttens gränser går 

kräver oftast ett långt svar och det korta svaret är att det beror på. Några generella regler 

kan nämligen inte bestämmas och det skulle bli för svårt att tillämpa en regel som exem-

pelvis föreskriver en bestämd längd eller andel av citatet. Istället måste en sammanväg-

ning av flera faktorer göras, t ex längd, antal och ändamål, för att avgöra om ett citat ska 

anses tillåtet.  

 

Samhällets utveckling, i synnerhet vad gäller internet och digitalisering, har medfört nya 

former av media och kommunikation som inneburit att skapandet av innehåll har decent-

raliserats. Alla kan idag vara sin egen producent och distributör genom att skapa och lägga 

upp material på internet via exempelvis Facebook eller YouTube och när användare av 

sådana plattformar själva skapar och sprider material kallas det ofta User-Created Con-

tent. Denna typ av material, som ofta kan uppnå verkshöjd, blir tillgängligt för allmän-

heten utan att det behöver gå via en producent, vilket försämrar upphovsmännens möjlig-

het att kontrollera materialets användning och spridning. Vad gäller exempelvis när 

TV4:s Nyhetsmorgon visar dagens klipp som någon i Frankrike har skapat och laddat upp 

på YouTube eller om ett musikstycke hämtat från SoundCloud läggs upp på en av Afton-

bladet driven blogg? Eller om SVT vill använda ett utdrag från TV3:s sändning av OS? 

 

Samhällets utveckling, i synnerhet vad gäller internet och digitalisering, har medfört nya 

former av kommunikation och spridning av material som gör att det finns ett behov av att 

återigen betrakta och förhoppningsvis tydliggöra citaträttens konturer, utifrån ett svenskt 

perspektiv, men framför allt utifrån ett internationellt.  

                                                
3 2 § Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. 
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1.2. Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka och analysera citaträttens gränser i ett svenskt 

och europeiskt sammanhang för att tydliggöra dess funktion i dagens delnings- och mass-

mediesamhälle, dock med särskilt fokus på User-Created Content (UCC). Syftet är valt 

med bakgrund i identifierade behov hos dels producenter och användare av att kunna 

avgöra hur och när upphovsrättsligt skyddat material får användas och dels hos rättighets-

innehavare för att kunna avgöra om ett intrång har skett.4 

 

Utifrån ovanstående syfte ska jag först undersöka vilket utrymme citaträtten ger radio- 

och tv-bolag och andra ”nya” massmedia att låna delar av sändningar, program eller klipp 

från varandra. Denna del vill jag behandla för att ge en bättre bild av hur citaträtten fun-

gerar i praktiken och för att sedan kunna föra diskussionen vidare och undersöka i vilken 

mån etablerade radio- och tv-bolag i produktion eller på sina hemsidor får använda sig av 

UCC och liknande media som tillgängliggjorts för allmänheten på internet. 

 

1.3. Avgränsning 
Uppsatsen är avgränsad till att avse citaträtten i Sverige och motsvarande rättsfigur i Stor-

britannien. Upphovsrätten är både i Sverige och Storbritannien starkt influerad av inter-

nationella överenskommelser och EU-rätt, varför dessa områden också omfattas av av-

gränsningen. Fokus läggs främst på EU-rätten och i synnerhet direktiv 2001/29/EG av 

den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätten och närstående 

rättigheter i informationssamhället (InfoSoc-direktivet). De internationella konvention-

erna behandlas grundläggande. 

 

Vid sidan av upphovsrätten finns de närstående rättigheterna, vilka ger skydd åt bland 

andra utövande konstnärer, producenter och radio- och tv-företag. De närstående rättig-

                                                
4 Se artikeln Citaträtt styrs av luddiga regler publicerad i Dagens Nyheter 2013-07-28 och de-
battartikeln Svenska medier stjäl tv-innehåll publicerad av Dagens Media 2012-12-06. 
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heterna lämnas dock utanför avgränsningen i denna uppsats och fokus läggs på den egent-

liga upphovsrätten. Däremot nämns vissa närstående rättigheter i några delar för att visa 

på alternativa skydd. 

 

Uppsatsen omfattar litterära verk, musikaliska verk och filmverk. Konstnärliga verk och 

bildverk omfattas inte eftersom de står utanför citaträtten. 

 

Citaträtten är en inskränkning i upphovsrätten och det är därför av intresse att jämföra 

den svenska lagstiftningen avseende inskränkningar i upphovsrätten med det engelska 

rättssystemet. Genom sin bestämmelse om fair dealing lämnar man i common law-länder 

som England en större öppning för avvägning i det enskilda fallet mellan motstående 

intressen och principer. Lagstiftningen i Storbritannien är, till skillnad från det kontinen-

taleuropeiska systemet, inte uppbyggd på principen att inskränkningar i upphovsrätten 

ska vara av kasuistisk karaktär och noga stadgade i lag, utan bygger på principen av att 

intresseavvägningar ska göras i det enskilda fallet. I denna uppsats omfattar därför av-

gränsningen en jämförelse med brittisk lagstiftning och det närmast citaträtten jämförliga 

begreppet fair dealing. En jämförelse av detta slag har den givna funktionen att sätta den 

svenska lagstiftningen i ett större sammanhang men också den praktiska fördelen att till-

gängliggöra mera material, såsom brittiska rättsfall, för diskussionen. En ytterligare 

aspekt av jämförelsen är att flera svenska tv- och mediebolag har säte i Storbritannien 

varför uppsatsen kan få praktisk användning. 

 

1.4. Metod och material 
I denna uppsats används en metod som närmast kan beskrivas som den rättsdogmatiska 

metoden. Det är dock oklart vad som avses med den rättsdogmatiska metoden då det till 

synes finns flera överlappande uppfattningar. Till sin metod och sitt material bestäms 

rättsdogmatiken av att rättskällorna ska användas och av att dessa ska användas i enlighet 

med rättskälleläran. Syftet med rättsdogmatiken är främst att fastställa gällande rätt och 

funktionen kan anses vara att den reglerar vad som är godtagbar juridisk argumentation.5 

Metoden innebär att man utgår från lagtext, förarbeten, praxis och juridisk doktrin och 

                                                
5 Sandgren, Är rättsdogmatiken dogmatisk? TfR 2005 s 649. 
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rekonstruerar rättssystemet för att applicera på en frågeställning. Rättsdogmatiken ger 

mening åt lagarna och domarna genom ett normativt system.6 

 

I uppsatsen tillämpas rättskälleläran för att analysera gällande rätt. Rättskällelärans syfte 

är att hitta de rättskällor som ska, bör och får uppmärksammas och den används vidare 

för att undersöka hur rättskällorna ska tolkas och vilka rättsprinciper som blir tillämpliga.7 

Den juridiska metoden är ett bredare begrepp vilket inkluderar rättskälleläran samt ger 

olika aspekter på hur fakta ska hanteras och hur olika rättsregler förhåller sig till 

varandra.8 

 

1.5. Disposition 
I kapitel 2 ges en inblick i mediebranschen och hur media konsumeras idag. Kapitlet dis-

kuterar även definitioner och innebörden av begreppet User Created Content. I kapitel 3 

diskuteras upphovsrättens förhållande till yttrandefriheten. Det ger en bra förståelse för 

behovet av undantag från upphovsrätten. I kapitel 4 behandlas det internationella ramver-

ket som är bakgrunden till dagens svenska upphovsrättslagstiftning. Här diskuteras Bern-

konventionen, WIPO Copyright treaty och InfoSoc-direktivet. I kapitel 5 behandlas citat-

rätten i Sverige. Rekvisiten i citaträttsregeln analyseras och sätts i kontext. I kapitel 6 

behandlas fair dealing, den brittiska motsvarigheten till citaträtt. I kapitel 7 tillämpas ci-

taträtten och fair dealing på UCC för att kunna analysera citaträttens gränser. Kapitel 8 är 

det sammanfattande och avslutande kapitlet.  

                                                
6 Jareborg SvJT 2004 s 4 f. 
7 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s 36. 
8 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s 38. 
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2. Utblick mot mediebranschen 
2.1. Allmänt 
Medielandskapet är i ständig förändring och möjligen i allt högre hastighet de senaste 

årtiondena. Mediebolag som tidigare var verksamma i enbart en typ av media är idag 

närvarande på otaliga plattformar och format. Samtidigt skapas större mängd medieinne-

håll av ”vanliga” människor, det vill säga internetanvändare skapar och sprider material 

på egen hand, material som ofta kan uppnå verkshöjd och utgöra litterära verk, musika-

liska verk eller filmverk. 

 

Traditionella medier, det vill säga tidningar, TV och radio, har varit tvungna att anpassa 

sina verksamheter till den tekniska utvecklingen och det rådande klimatet för att behålla 

läsare, tittare och lyssnare. Tidningsföretag med lång historia såsom Svenska Dagbladet, 

Dagens Nyheter, Aftonbladet och Expressen har alla skiftat från enbart papperstidningar 

till att erbjuda elektroniska exemplar för prenumeranter, omfattande redaktionella hem-

sidor innehållande gratismaterial, betalmaterial och webb-tv och givetvis appar för till-

komst på mobiler och läsplattor. Samma utveckling kan ses hos radio- och tv-företag där 

verksamheten har utökats till innehållsrika hemsidor med on-demandutbud, så kallade 

play-sidor, radio i podcastformat som kan laddas ner till mobilen och lyssnas på var som 

helst, när som helst. 

 

Utvecklingen har medfört att tillgängligheten av texter, böcker, musik och filmer är be-

tydligt högre än tidigare. Samtidigt har det i många fall blivit otydligare vem avsändaren 

och upphovsmannen är eftersom verk så att säga skapas överallt och sprids via otaliga 

kanaler. Konvergensen mellan skapare och användare, distributörer och mottagare har 

bidragit till att rättighetsstrukturen är mindre översiktlig. 
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2.2. User-Created Content (UCC) 

2.2.1. Definitioner 
När material skapas och sprids på olika internetbaserade plattformar av samma personer 

som är aktiva användare på dessa plattformar kallas det ofta för User-Created Content.9 

Det finns inget vedertaget motsvarande svenskt begrepp varför det engelska begreppet 

med förkortningen UCC kommer att användas i uppsatsen. UCC är ett svårdefinierat be-

grepp som inte heller har någon juridisk definition, utan är snarare informationstekniskt. 

OECD publicerade 2007 en rapport på ämnet och där definieras UCC som i) material 

eller innehåll som har gjorts tillgängligt för allmänheten via Internet, och ii) skapat med 

en viss kreativ insats iii) utan professionella rutiner och metoder.10 Det ska alltså röra sig 

om material skapat på amatörnivå och som sedan spridits via Internet. Det kan diskuteras 

huruvida UCC är ett nytt fenomen eller om det bara är ett nytt namn på något som funnits 

länge, det kan ju anses att de flesta verk ursprungligen skapades av amatörer. Definieras 

begreppet däremot som innehåll vilket skapas helt eller delvis med verktyg specifika för 

online-miljön och/eller som sprids med hjälp av sådana verktyg, så är det faktiskt fråga 

om innehåll skapat av internetanvändare. Som enbart ett konceptuellt begrepp kan det 

vara användbart för att diskutera och förklara det samhälleliga skiftet i skapandet av 

material som åstadkommits av Internet.11 Skiftet har ersatt det tidigare en-till-flera-för-

hållandet i skapandet och spridningen av underhållning och information med ett flera-till-

flera-förhållande. Detta har möjliggjort skapande av material såsom fan fiction, mashups, 

musikremixer, molntjänster och collage, samtidigt som bloggar har förändrat tillgången 

till information.12 

 

Enligt OECD:s definition ska det ha skett ett tillgängliggörande av något slag, exempelvis 

via en hemsida som är öppen för allmänheten eller på ett socialt nätverk som är öppet för 

en begränsad krets, till exempel en universitetssida för studenter. Vidare ska viss kreativ 

                                                
9 Ett annat begrepp med samma innebörd som ofta används är User Generated Content. I 
OECD-rapporten Participative Web and User-Created Content Web 2.0, Wikis and Social 
Network använder man däremot just User Created Content och därför anser jag det passande att 
använda samma begrepp här. 
10 OECD, s 9. 
11 Gervais s 842 f. 
12 Gervais s 843. 
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insats ha lagts ner i skapandet av materialet eller anpassandet av redan existerande 

material till något nytt. Med andra ord ska användaren ha tillfört något av eget värde. 

UCC kan bestå av uppladdade originella fotografier, tankar uttryckta i text på en blogg 

eller en ny musikvideo. Även material som är skapat av flera användare samtidigt, ex-

emeplvis på en hemsida där användarna kan redigera materialet tillsammans, kan räknas 

till UCC. Däremot utesluts sådant material som enbart har kopierats, exempelvis ett klipp 

från ett tv-program, och tillgängliggjorts via en UCC-platform. Slutligen skapas, enligt 

definitionen, UCC utan professionella rutiner och metoder. Det innebär att det inte skapas 

för en kommersiell marknad och att materialet oftast skapas av en amatör som inte för-

väntar sig någon ersättning eller vinst. Istället är drivkraften bakom skapandet till exem-

pel att få kontakt med andra användare, uppnå berömmelse eller prestige eller bara för att 

uttrycka sig själv.13 

 

Det sistnämnda kriteriet att skapare inte förväntar sig ersättning eller vinst har emellertid 

blivit svårare att upprätthålla. Då UCC ursprungligen må ha varit en ”grassroots”-rörelse 

utan fokus på att skapa monetär vinst har de ekonomiska incitamenten idag fått större 

utrymme. Etablerade media- och internetföretag är mer än tidigare närvarande på UCC-

plattformar och nya typer av verksamheter utvecklas där plattformarna är en del av af-

färsidén. Vissa användare erhåller inkomster som genereras av reklam på av det publice-

rade materialet visas på plattformen medans andra användare blir professionella efter en 

inledande tids icke-vinstdrivande aktivitet. En del material skapas också av professionella 

kreatörer, utanför deras vanliga verksamhet. Således kan begreppet UCC i periferin om-

fatta material som är skapat av personer vilka är betydligt mer än vanliga användare. En-

ligt OECD-rapporten är skapande av material utan professionella rutiner och metoder och 

utan vinstsyfte ändå en användbar karaktärisering för att urskilja annat material som är 

producerat av kommersiella aktörer. 14 

 

                                                
13 OECD s 18. 
14 OECD s 18. 
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2.2.2. Intressenter 
I sammanhanget finns fler intressenter. Dels finns företagen som står bakom plattfor-

marna, dels användarna och kreatörerna som är aktiva på plattformarna, dels de kommer-

siella aktörerna som utnyttjar plattformarna som del i sin affärsverksamhet och dels de 

traditionella medierna. 

 

Företagen bakom UCC-plattformarna tillhandahåller strukturen för att ladda upp och 

sprida material, det kan röra sig om texter eller film- och ljudklipp. Stora aktörer på detta 

område är exempelvis YouTube, Facebook och SoundCloud. Företagen tillhandahåller 

ramen som sedan användarna ska fylla med innehåll, således avsäger sig ofta dessa före-

tag ansvar för eventuella upphovsrättsintrång, vilket flera av dem har fått betydande kritik 

för. Företagen som driver plattformarna är intresserade av att kunna generera så mycket 

aktivitet på plattformarna som möjligt för att kunna sälja annonsplatser men också samla 

in information om användarnas beteenden. 

 

Användarna och kreatörerna har ofta överlappande intressen av att få tillgång till andras 

material och samtidigt kunna sprida sitt eget material. Som nämndes ovan har vissa kre-

atörer intresse av att genera inkomst från publicering av eget material, vilket främst sker 

genom reklamintäkter. Dessa intäkter delas ofta mellan kreatören och företaget som dri-

ver plattformen, en fördelning som kan se olika ut beroende på vilken typ av avtal som 

föreligger mellan parterna. Ett intresse som oftast är gemensamt för alla kreatörer, oavsett 

om de vill generera inkomst eller inte, är att få så stor spridning som möjligt för sitt 

material och kunna registrera antalet besök eller visningar. Andra användare tar del av 

materialet, kommenterar det och delar med andra genom länkning. Till användare kan 

även räknas sådana hemsidor som samlar tillgängliggjort material i en mer redaktionell 

form, så kallade ”klicksidor”, och exempelvis lägger till en text till ett klipp eller en lock-

ande rubrik för att öka antalet visningar. Bland dessa finns sidor som Buzzfeed, LadBible, 

Newsner, Lajkat och Feber, men även Aftonbladet och Expressen. Genom att samla 

material kan sådana hemsidor locka till sig ett stort antal besökare och således generera 

inkomster från reklam och annonser. 
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Ett stort antal företag har insett betydelsen av att använda sig av UCC-plattformar för sin 

egen affärsverksamhet. Ofta rör det sig om nya former av marknadsföring, där företagen 

får tillgång till en stor krets konsumenter genom att associera sig med bloggare och andra 

kreatörer som själva har en stor skara följare. Därigenom kan företagens produkter inklu-

deras i det material som läggs upp och sprids via plattformarna. 

 

För traditionella medier såsom dagstidningar, magasin, tv och radio har UCC inneburit 

både utmaningar och möjligheter. Ursprungligen sågs internetanvändande och UCC ofta 

som konkurrerande till traditionella medier. Det faktum att mycket material som läggs 

upp på plattformarna har lagts upp utan tillåtelse från rättighetsinnehavaren, t ex klipp av 

hela tv-program, är fortfarande ett stort problem. Vidare har det varit frågan om att an-

vändare konsumerar och skapar UCC på bekostnad av av andra medier, det vill säga att 

människor spenderar mer tid vid datorn, på olika plattformar än de spenderar framför 

vanlig tv eller lyssnandes på radio. Enligt OECD har internetanvändande bl a i Storbri-

tannien lett till minskad användning av tv, radio och dagstidningar, särskilt i åldersgrup-

pen 15-24. Däremot ser man att många aktörer inom traditionell media har anpassat sig 

och har idag en betydligt större närvaro på Internet. Tv-bolag som tidigare sände ut 

samma innehåll till en stor publik har blivit mer benägna att anpassa sig till mindre grup-

per av publik som söker mer specialiserat innehåll. Mediaföretagen använder sig av en 

större mäng kanaler för att få ut sitt material och publiken och inkomsterna från annonser 

har blivit mer fragmenterade.15  

 

2.2.3. UCC och upphovsrätt 
Av flera skäl kan det anses att upphovsrätten har mött en svår utmaning i och med utbred-

ningen av UCC. Det finns kvalitativa skäl, t ex avvägningen mellan material skapat av 

dels amatörer och dels av professionella användare. Sedan finns de rent kvantitativa skä-

len som utgörs av den gigantiska omfattning och mångfalden av material som skapas och 

sprids. Hundratals miljoner internetanvändare laddar ned, ändrar, mixar, laddar upp, pub-

licerar ljud-, film, och textmaterial på egna hemsidor, sociala nätverk, eller genom fildel-

ningsprogram. 

                                                
15 OECD s 58. 
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Såsom nämndes i avsnitt 2.2.1 ovan har UCC inte någon vedertagen juridisk definition, 

utan är ett informationstekniskt begrepp, varför det inte direkt går att jämställa UCC med 

upphovsrättsligt skyddat material. Ett visst material som fyller OECD:s kriterier för UCC 

kan mycket väl uppnå verkshöjd och därmed omfattas av upphovsrätten, men ofta rör det 

sig också om material som faller under något av skydden i de närstående rättigheterna. 

 

För att tydliggöra kan man skilja på dels originellt material (original works) som använ-

daren själv har skapat och dels material som användaren har skapat utifrån redan befintligt 

material, i brist på ett bättre begrepp derivat material (derivative works). För UCC som är 

originellt material uppstår samma upphovsrättsliga frågor som för vilket annat originellt 

material som helst, och om det uppnår verkshöjd åtnjuter det upphovsrättsligt skydd. De-

rivat UCC, exempelvis fan fiction eller mashups, ger upphov till mer komplicerade frå-

gor, då det först krävs en bedömning huruvida det rör sig om tillåten användning av det 

ursprungliga materialet.16 

 

Upphovsrättsliga frågor rörande UCC är inte nödvändigtvis mer komplicerade än för an-

nat mer konventionellt material. UCC kan ofta passas in i de vanliga verkskategorierna. 

Däremot skapar omfattningen, tillgängligheten och spridningen av UCC svårigheter för 

både rättighetsinnehavare och användare att avgöra hur sådant material hanteras på kor-

rekt sätt. 

 

Inte sällan utnyttjas UCC med, den ibland felaktiga, uppfattningen att användandet faller 

under något av undantagen i upphovsrätten, t ex citaträtten. Det finns därför ett behov att 

tydliggöra citaträttens gränser i detta sammanhang, dels för att ge rättighetsinnehavarna 

större möjlighet att kontrollera sitt material och dels för att användare ska kunna avgöra 

om det ifrågavarande användandet är inom lagens ram. 

  

                                                
16 OECD s 78. 
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3. Yttrandefriheten och upphovsrätten 
En ofta återkommande diskussion gällande upphovsrätten är dess förhållande till yttran-

defriheten. Som nämndes inledningsvis kan det anses att upphovsrätten å ena sidan möj-

liggör yttrandefriheten, genom att garantera upphovsmännen skydd för verken i vilka de 

kan uttrycka sina åsikter. Å andra sidan kan det anses att upphovsrätten begränsar yttran-

defriheten genom att reglera hur information får spridas och användas. 

 

Skulle upphovsrättens separering av idéinnehåll och form till fullo accepteras, kan det 

tänkas att den inneboende konflikten mellan yttrandefrihet och upphovsrätt inte existera. 

Upphovsrätten skulle då inte hindra någon från att framföra tankar och idéer av något slag 

inför allmänheten.17 De flesta rättssystem har däremot ansett det nödvändigt att i sina 

respektive upphovsrättslagstiftningar införa undantag från ensamrättigheterna som inne-

bär att det är möjligt att utan medgivande använda skyddade verk särskilda ändamål som 

är närstående yttrandefriheten, såsom citat, nyhetsrapportering, arkivering, forskning, 

bibliotek- och museiverksamhet, och inlägg i den allmänna debatten. I Europa tenderar 

sådana undantag att vara uttryckliga, uttömmande och restriktivt tolkade, medans ensam-

rättigheterna ofta är stadgade i vida och generella termer.18 Oavsett hur man ser på det 

finns det ett förhållande där som är värt att uppmärksamma, särskilt i en uppsats som 

denna där citaträtten, ett av flera undantag från upphovsrätten, behandlas. Citaträttens 

syfte är just att möjliggöra informationsutbytet och användningen av verk i den allmänna 

debatten. 

 

Enligt EU-domstolen ska undantag från upphovsrätten tolkas strikt i ljuset av dess syften 

och mål. Samtidigt måste, vid tolkning av undantagen, hänsyn tas till den ökade betydel-

sen av grundläggande rättigheter i upphovsrätten genom att kräva att domstolarna finner 

en rimlig balans mellan rätten till yttrandefrihet och upphovsmännens rättigheter och in-

tressen.19 

 

                                                
17 Rosén s 2. 
18 Rosén s 2. 
19 Jacques s 3. 
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I och med målet Ashby Donald and Others v. France prövade Europadomstolen för första 

gången huruvida en fällande dom för upphovsrättsintrång på grund av mångfaldigande 

och tillgängliggörande av upphovsrättsligt skyddat material utgjorde en kränkning av rät-

ten till yttrande- och informationsfrihet enligt artikel 10 i Europakonventionen för de 

mänskliga rättigheterna. De till Europadomstolen klagande var tre modefotografer vilka 

i fransk hovrätt hade blivit dömda upphovsrättsintrång till följd av publicering av bilder 

på en hemsida som drevs av två av fotograferna. Bilderna hade tagits av den tredje foto-

grafen vid modevisningar i Paris 2003 och sedermera publicerats utan tillstånd från mo-

dehusen. De tre fotograferna ålades av hovrätten i Paris att betala böter och skadestånd 

till La Fédération française de la couture och fem modehus till ett totalt belopp om 255 

000 euro. Franska högsta domstolen avfärdade fotografernas talan vilken grundade sig på 

artikel 10 Europakonventionen och artikel 122-9° i Code de la Propiété Intellectuelle. 

Högsta domstolen ansåg att hovrättens dom var korrekt och fotograferna kunde således 

inte förlita sig till ett undantag i fransk upphovsrättslagstiftning som tillåter mångfald-

igande, visning och tillgängliggörande för allmänheten av verk enbart för nyhetsrappor-

tering och informationsändamål. När möjligheterna att pröva frågan i nationell domstol 

således var uttömda var klagomål till Europadomstolen enda vägen kvar.20 

 

Fotograferna grundade sitt klagomål på främst brott mot rätten till yttrande- och inform-

ationsfrihet i artikel 10 Europakonventionen. Europadomstolen ansåg visserligen att det 

förelåg en överträdelse av rättigheten i artikel 10, men eftersom överträdelsen var före-

skriven i lagen och eftersträvade det legitima ändamålet att skydda andras rättigheter, 

skulle den anses nödvändig i ett demokratiskt samhälle. Europadomstolen konstaterade 

att något brott mot artikel 10 inte hade skett. Domstolen ansåg att de nationella domsto-

larna i detta fall skulle tillskrivas en relativt vid ”marge d’appréciation” eftersom publi-

ceringen av bilderna från modevisningar i Paris inte var av särskilt allmänt intresse utan 

snarare av kommersiellt intresse.21 Fallet är intressant av flera orsaker. Först för att det 

illustrerar skillnaden mellan att å ena sidan sprida material i syfte att tillföra något till en 

debatt av allmänt intresse och å andra sidan sprida material i kommersiellt syfte. Sedan 

                                                
20 Affaire Ashby Donald et Autres c. France 
21 Affaire Ashby Donald et Autres c. France p 39. 
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för att det slår fast vikten av att tillämpningen av upphovsrättslagstiftningen sker i över-

ensstämmelse med artikel 10 i Europakonventionen. 

 

Även om det i detta fall inte ansågs utgöra ett kränkande av rätten enligt artikel 10 slår 

målet fast att tillämpning av upphovsrättslagstiftningen, begränsningar i användningen av 

upphovsrättsligt skyddat material och sanktioner baserade på upphovsrätten, kan utgöra 

hinder för rätten till informations- och yttrandefrihet. 
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4. Bakgrund 
4.1. Allmänt 
Upphovsrätten var tidigt föremål för gränsöverskridande överenskommelser och behovet 

av internationell reglering har de senaste årtiondena utvecklats och på flera sätt ökat. 

Kommunikationen mellan länderna och kanalerna för kultur- och informationsspridning 

ser annorlunda ut idag än för bara två decennier sedan och både hastigheten och omfatt-

ningen av internationell kommunikation har ökat. Modern massmediateknik i form av 

satelliter, kabel och inte minst internet har förändrat spridningen av upphovsrättsligt 

skyddat material och miljön för det litterära, musikaliska och konstnärliga skapandet är 

tämligen gränslös idag. 

 

Idag är upphovsrättsområdet utpräglat internationellt och består av flera internationella 

överenskommelser, konventioner och EU-direktiv som ställer upp minimikrav för upp-

hovsrättsskyddet i de anslutna länderna.  Det internationella skyddet syftar till att ge upp-

hovsmän och andra rättighetsinnehavare skydd oberoende av nationsgränser och majori-

teten av världens stater är bundna av någon av dessa överenskommelser.22 Flera av dessa 

konventioner har mer eller mindre inflytande över upphovsrätten i Sverige och Storbri-

tannien, och några överlappar dessutom varandra ifråga om vad som skyddas. I denna 

uppsats beaktas därför de överenskommelser som har störst relevans utifrån utifrån av-

gränsningen, Bernkonventionen och WIPO Copyright Treaty. För EU-rättens del behand-

las InfoSoc-direktivet. Eftersom ämnet för denna uppsats är citaträtten, ett undantag från 

upphovsrätten, läggs fokus i följande del på undantagen i respektive konvention och di-

rektiv. 

 

4.2. Internationellt ramverk 

4.2.1. Bernkonventionen 
Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk (Bernkonventionen) är den 

dominerande och mest betydelsefulla konventionen för den egentliga upphovsrätten och 

                                                
22 Olsson s 353. 
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ger den grundläggande strukturen för det internationella upphovsrättsskyddet.23 Konvent-

ionen kom till 1886 och grundade sig på ett antal bilaterala överenskommelser vars prin-

cipiella innehåll sammanställdes till en internationell konvention mellan mestadels euro-

peiska länder, däribland Storbritannien.24 I och med Bernkonventionens inkorporerande 

i TRIPS-avtalet (Trade Related Aspects of Intellectual Property) inom WTO (World 

Trade Organization) har konventionens dominerande ställning inom det upphovsrättsliga 

området stärkts ytterligare. 

 

Huvudprincipen är att ett land som är anslutet till konventionen ska ge skydd åt verk 

härrörande från andra länder som anslutit sig till samma konvention.25 Skyddet styrs av 

principerna om nationell behandling och minimirättigheter i artikel 5.26 Nationell behand-

ling innebär att varje medlemsland ska ge samma upphovsrättsliga behandling till upp-

hovsmän inom unionen som till sina egna. Principen är mycket vidsträckt eftersom den 

gäller både det nuvarande skyddet och det som kan komma att ges åt landets medborgare 

i framtiden.27 Enligt principen om minimirättigheter får skyddet för utländska upphovs-

män inte understiga de rättigheter som är särskilt föreskrivna i konventionen.28 

 

Bernkonventionen ger enligt artikel 1 skydd för litterära och konstnärliga verk. Litterära 

och konstnärliga verk definieras enligt artikel 2.1 som alla alster på det litterära, veten-

skapliga och konstnärliga området, oavsett på vilket sätt och i vilken form de kommit till 

uttryck. I artikel 2.1 ges en lång lista på verk som omfattas, däribland filmverk, men läm-

nar det öppet för konventionsländer att lägga till ytterligare verk.29 Enligt artikel 2.3 in-

nefattas också översättningar, bearbetningar och samlingsverk som är resultatet av intel-

lektuellt skapande verksamhet. Konventionen ger således ett mycket brett skydd för den 

skapande verksamheten.30 

 

                                                
23 Olsson s 357 f. 
24 Bently och Sherman s 40 f. 
25 Olsson s 358.  
26 Artikel 5.1 och 5.3. 
27 Olsson s 359. 
28 Olsson s 359. 
29 Sterling s 613. 
30 Olsson s 358 f. 
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Upphovsmännen tillerkänns både ideella rättigheter och ekonomiska rättigheter av kon-

ventionen. Den främsta ideella rätten stadgas i artikel 6bis 1 som föreskriver att upphovs-

mannen har ”rätten att anges som upphovsman till verket samt rätten att motsätta sig varje 

förvanskning, stympning eller annan ändring i verket (…) som är till men för hans ära 

eller anseende.” De ekonomiska rättigheterna består bland annat av mångfaldiganderätten 

i artikel 9.1, rätten att bearbeta, arrangera eller omforma i artikel 12, rätten att bearbeta 

till film och sedan sprida sådan bearbetning i artikel 14.1, samt rätten att låta sända ut 

verk i radio eller tv eller annan trådlös utsändning i artikel 11bis. 

 

Konventionen tillåter att anslutna länder ställer upp undantag från ensamrättigheterna. De 

flesta undantag, exempelvis undantag i utbildnings eller nyhetssyfte, är fakultativa men 

det är däremot obligatoriskt att tillåta citat. Enligt artikel 10.1 ska det nämligen vara till-

låtet att göra citat från verk som lagligen har gjorts tillgängliga för allmänheten, förutsatt 

att det sker enligt god sed och att användandet inte går längre än vad ändamålet kräver, 

samt att källan på ett tillbörligt sätt anges. Det är den enda obligatoriska undantaget i ett 

internationellt fördrag om upphovsrätt.31 För konventionsländer som inför undantag från 

mångfaldigande rätten krävs att de beaktar det så kallade tre-stegstestet i artikel 9.2 vilket 

består av tre krav. För det första får undantaget enbart göras i särskilda fall, vilket innebär 

att inga generella undantag får stadgas av konventionsländerna. För det andra får undan-

taget inte göra intrång i det normala utnyttjandet av verket, med vilket avses att utnytt-

jande av undantaget inte får ske i den sfär där upphovsmannen vanligen utnyttjar sitt verk. 

Slutligen får undantaget inte oskäligt inkräkta på upphovsmannens legitima intressen, det 

vill säga att undantaget får inte påverka upphovsmannens möjlighet till ekonomisk av-

kastning från verket.32 Vad gäller det tredje kravet kan betalning av skälig ersättning över-

brygga ett undantag som inte uppfyller kravet, förutsatt att en bestämmelse om sådan 

ersättning är stadgad.33 

 

                                                
31 Goldstein och Hugenholtz s 392. 
32 Sterling s 440. 
33 Goldstein och Hugenholtz s 379. 
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4.2.2. WIPO Copyright Treaty 
World Intellectual Property Organization (WIPO) tog under 1990-talet fram de så kallade 

internetfördragen WIPO Copyright Treaty (WCT) och WIPO Phonograms and Perfor-

mances Treaty (WPPT). I denna framställning utelämnas dock WPPT eftersom det om-

fattar upphovsrättens närstående rättigheter, vilket är utanför avgränsningen. Med WCT 

var syftet att anpassa och förtydliga tolkningen till följd av den pågående teknologiska 

utvecklingen.34 WCT är tillträtt av både EU och EU:s medlemsstater.35 InfoSoc direktivet 

(3.3.1 nedan) är vidare resultatet av EU:s implementering av WCT. 

 

Enligt artikel 2 omfattar det upphovsrättsliga skyddet uttryck medans idéer, förfaranden, 

tillvägagångssätt eller matematiska begrepp lämnas utanför. Skyddet under WCT ska en-

ligt hänvisningen i artikel 3 tillämpas i enlighet med artiklarna 2-6 i Bernkonventionen 

(se 3.2.1 ovan). 

 

Vad gäller undantag från upphovsrättsskyddet har ett tre-stegstest av samma modell som 

finns i Bernkonventionen även införts i artikel 10 i WIPO Copyright Treaty. Däremot är 

tre-stegstestet i WCT tillämpligt på alla rättigheter stadgade i fördraget.36 Genom WIPO 

Copyright Treaty har testet dessutom tagits in i InfoSoc-direktivets artikel 5.5 och i vissa 

länder, genom implementering, blivit direkt tillämpligt på medborgare vid tolkning av 

undantag. Andra länder, däribland Storbritannien, har behållit testets ursprungliga funkt-

ion av regel för nationellt lagstiftande, inte för enskilda medborgare.37 I WCT finns ingen 

uttrycklig bestämmelse om undantag för citat, men genom hänvisning i artikel 1 till Bern-

konventionen blir artikel 10 där tillämplig, så länge den tillämpas tillsammans med tre-

stegstestet.38 

 

                                                
34 Ingressen till WCT, som läst av Nordells översättning s 76. 
35 Rådets beslut 2007/278/EG. 
36 Goldstein och Hugenholtz s 377. 
37 Goldstein och Hugenholtz s 379 f. 
38 Sterling s 718. 
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4.3. EU-rättsligt ramverk 

4.3.1. InfoSoc-direktivet 
Inom EU har flera direktiv rörande upphovsrätt antagits. Direktiven är bindande för EU:s 

medlemsstater och ska införlivas i respektive nationell rätt. Den senaste ändringen i upp-

hovsrättslagen 2005 är genomförd på grund av direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 

om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informat-

ionssamhället, det så kallade InfoSoc-direktivet. 

 

Direktivet innehåller viktiga regler som syftar till att modernisera upphovsrätten i den 

digitala miljön och harmonisera rätten i den inre marknaden. Artiklarna 1-4 reglerar de 

rättigheter som tillkommer, upphovsmän, utövande konstnärer, framställare- av ljud och 

bildupptagningar samt radio- och tv-företag. Rättigheterna består främst av en mångfald-

iganderätt vars nya definition även inbegriper tillfälliga kopior. Direktivet föreskriver vi-

dare en ensamrätt för att överföra verk till allmänheten och att göra andra verk tillgängliga 

för allmänheten. Tillgängliggörande av verk för allmänheter inbegriper den så kallade on-

demand-rätten, det vill säga att enskilda kan få tillgång till ifrågavarande verk från en 

plats och en tid som de själva väljer. Dessutom föreskrivs en spridningsrätt för upphovs-

männen som ska vara föremål för regional konsumtion.39 

 

I direktivets artikel 5 görs en uttömmande uppräkning av de undantag som medlemssta-

terna kan välja att behålla eller införa för de rättigheter som direktivet föreskriver. Samt-

liga undantag är fakultativa, bortsett från en. Det är nämligen obligatoriskt för medlems-

staterna att införa undantag från mångfaldiganderätten avseende vissa flyktiga kopior och 

tekniska mellanlagringar.40 Övriga inskränkningar anger endast de gränser som finns för 

medlemsstaternas handlingsfrihet. Genom artikel 5.3 d ges medlemsstaterna möjlighet att 

göra undantag för: 

 

”Citat för användning i t.ex. kritik och recensioner, förutsatt att de avser ett verk eller 

annat alster som redan lagligen gjorts tillgängligt för allmänheten, att källan, inbegripet 

                                                
39 Olsson s 361. 
40 Se artikel 5.1 InfoSoc-direktivet. 
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upphovsmannens namn, anges, om inte detta visar sig vara omöjligt, och att använd-

ningen sker i enlighet med god sed samt i den utsträckning som krävs med hänsyn till det 

särskilda ändamålet.” 

 

Tolkning av undantagen som medges av InfoSoc-direktivet är slutligen en fråga för EUD. 

I flera fall har EUD uttryckt företräde för en smal och restriktiv tolkning, främst på grund 

av att dessa är undantag från allmänna regler. 

 

Infopaq 

Sedan avgörandet i Infopaq-målet står det klart att de undantagen från ensamrätterna som 

medges i InfoSoc-directivet ska tolkas restriktivt.41 I tvisten, som fördes inför den danska 

Højesteret, hade företaget Infopaq bedrivit verksamhet för mediebevakning och mediea-

nalys i vilken de bland annat utarbetat sammanfattningar av utvalda artiklar. Artiklarna 

valdes baserat på kundernas önskemål och sammanfattningarna skickades sedan till kun-

derna via e-post. De danska dagstidningarnas branschorganisation DDF fick kännedom 

om Infopaqs verksamhet samt att den bedrevs utan samtycke från artiklarnas upphovs-

rättsinnehavare, vilket DDF ansåg krävdes. Tvisten ledde sedermera fram till att Højeste-

ret begärde förhandsavgörande av EU-domstolen om tolkning av begreppet ”mångfald-

igande” i artikel 2 a respektive inskränkningen avseende vissa tillfälliga former av mång-

faldigande i artikel 5.1 i InfoSoc-direktivet.42 

 

I förhandsavgörandet gav EU-domstolen bland annat besked om tolkningen av innebör-

den av begreppet ”flyktig” i artikel 5.1 om inskränkning till förmån för vissa tillfälliga 

former av mångfaldigande. EU-domstolens tolkningsbesked i denna del har stor betydelse 

för förutsättningarna för licensiering kontra fria nyttjanden över upphovsrättsligt skyddat 

material i digital miljö.43 Domstolen konstaterade att fem kumulativa kriterier måste vara 

uppfyllda för att inskränkningen i artikel 5.1 ska bli tillämplig:44 

- det är fråga om en tillfällig form av mångfaldigande, 

- mångfaldigandet är flyktigt eller utgör ett inkluderande av underordnad betydelse, 

                                                
41 Mål C-5/08 Infopaq International A/S mot Danske Dagsblades Forening. 
42 Infopaq p 13-15. 
43 Axhamn NIR 2010, häfte 4, s 340. 
44 Infopaq p 54-55. 
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- mångfaldigandet utgör en integrerad och väsentlig del i en teknisk process, 

- det enda syftet med denna process är att möjliggöra en överföring i ett nät mellan 

tredje parter via en mellanhand eller en laglig användning av ett verk eller annat 

alster, och 

- mångfaldigandet inte har någon självständig ekonomisk betydelse. 

 

Vidare poängterade domstolen att eftersom inskränkningsbestämmelsen var ett undantag 

från ”en allmän princip” om upphovsmannens exklusiva ensamrätt till mångfaldigande i 

artikel 2, skulle den tolkas restriktivt.45 Detta, menade domstolen, förtydligades av det 

faktum att artikel 5.1 ska tolkas mot bakgrund av artikel 5.5, vilken ger uttryck för den 

ovan nämnda trestegsregeln (se avsnitt 4.2.1). Trestegsregeln är i praktiken en norm för 

hur rättighetshavarens och motstående allmänna och enskilda intressen ska balanseras när 

fråga är om utformningen av inskränkningar och undantag i det upphovsrättsliga skyd-

det.46 Domstolens tolkning av inskränkningarna är i linje med de syften som kommer till 

uttryck i direktivets ingress och framhåller tydligt rättighetshavarnas intressen och rätts-

säkerhet, inte användarnas. EU-domstolens mer traditionella bedömning i enlighet med 

de rättighetshavarvänliga syften som uttrycks i InfoSoc-direktivets ingress är positiv uti-

från rättighetshavarnas perspektiv. I praktiken kan dock en sådan ordning led till svår-

hanterliga överväganden, främst eftersom inskränkningen är svårtolkad och innebär att 

en bedömning måste göras i varje enskilt fall.47 

  

                                                
45 Infopaq p 56-57. 
46 Axhamn NIR 2010 s 349. 
47 Axhamn NIR 2010 s 353. 
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5. Citaträtten i Sverige 
5.1. Upphovsrätten 
Upphovsrätt är ett skydd för det andliga skapandet. Det är ett skydd som historiskt sett 

förekommit under lång tid, både i Sverige och i andra länder. Politiskt har det alltid ansetts 

viktigt att stimulera och skydda det andliga skapandet och de investeringar som legat till 

grund för skapandet.48 

 

Den svenska upphovsrätten följer den kontinentaleuropeiska traditionen som är starkt 

präglad av den franska droit d’auteur, författarrätt. Enligt denna tradition anses upphovs-

mannens personliga uttryck vara det skyddsvärda. Uppdelningen mellan upphovsman-

nens ideella och ekonomiska rättigheter uppstod i fransk praxis.49 

 

Utgångspunkten för upphovsrätten stadgas i 2 kap. 16 § regeringsformen där författare, 

konstnärer och fotografer har en grundlagsskyddad “rätt till sina verk enligt bestämmelser 

som meddelas i lag”. Riksdagen har i enlighet med nämnda stadgande stiftat Lagen om 

upphovsrätt för litterära och konstnärliga verk (Upphovsrättslagen). Innebörden av 

grundlagsskyddet är att upphovsrättslagen inte får inskränkas utan antingen ett riksdags-

beslut eller ett beslut av regeringen eller annan myndighet som grundar sig på medgi-

vande av riksdagen.50 

 

I 1 § upphovsrättslagen stadgas att den som skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har 

upphovsrätt till verket. Samma paragraf preciserar vad som ska förstås med litterära och 

konstnärliga verk som “skönlitterär eller beskrivande framställning i skrift eller tal, da-

torprogram, musikaliskt eller sceniskt verk, filmverk, fotografiskt verk eller något annat 

alster av bildkonst, byggnadskonst eller brukskonst”. 1 § ger inte någon uttömmande upp-

räkning utan öppnar upp för att “verk som kommit till uttryck på annat sätt” kan vara 

litterärt eller konstnärligt verk.51 Därmed ges också lagen en teknikneutral innebörd som 

kan följa med utvecklingen utan att någon ändring av lagtexten nödvändigtvis krävs. Med 

                                                
48 Olsson s 22 ff. 
49 Sterling s 13. 
50 Bernitz m fl s 30. 
51 Bernitz m fl s 51. 
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rekvisitet litterärt avses ett verk som beskriver, anger, sammanställer eller åskådliggör 

något. Begreppet litterära verk är brett och innefattar förutom litteratur också vetenskap-

liga verk, föredrag, protokoll, tidningsartiklar, texter i bruksanvisningar och reportage m 

m.52 

 

Upphovsrätten ställer upp ett antal undantag i 2 kap. upphovsrättslagen som utgör in-

skränkningar i upphovsmannens ensamrätt. Inskränkningarna är bland annat rätten att 

framställa exemplar för undervisningsändamål, privatkopieringsrätten, spridning och vis-

ning av exemplar och citaträtten. Uppräkningen av undantag i upphovsmannens ensam-

rätt är uttömmande och det finns således inte utrymmer för vidare tolkning.53 Citaträtten 

regleras i 22 § upphovsrättslagen. 

 

Citaträtten är en gammal princip inom upphovsrätten som ger var och en rätt att göra citat 

ur ett skyddat verk utan upphovsmannens medgivande. En sådan rätt är nödvändig likväl 

för den litterära och vetenskapliga kritiken och informationsutbytet som för den allmänna 

diskussionen.54 I engelsk rätt är rättsinstitutet fair dealing närmast att jämföra med den 

svenska citaträtten. 

 

5.2. Upphovsrättslagens 22 § 
22 § upphovsrättslagen är en generell bestämmelse och stadgar att ”Var och en får citera 

ur offentliggjorda verk i överensstämmelse med god sed och i den omfattningen som mo-

tiveras av ändamålet.” Citatet ska således uppfylla vissa krav för att anses tillåtet. 

 

Innan dessa krav behandlas finns det behov av att bestämma vad ett citat idag är. Enligt 

Nationalencyklopedin är citat ett mer eller mindre ordagrant återgivande av en formule-

ring eller passus från tidigare skrift eller tal.55  

 

                                                
52 SOU 1956:25 s 65. 
53 SOU 2001:32 s 35. 
54 Olsson s 183. 
55 Nationalencyklopedin, citat. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/citat (hämtad 
2016-07-08) 
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5.2.1. Offentliggjort verk 
Det grundläggande villkoret för att ett citat ska vara tillåtet är att det härrör ur ett offent-

liggjort verk. Med det avses ett verk som enligt 8 § första stycket upphovsrättslagen lov-

ligen har gjorts tillgängligt för allmänheten. Denna begränsning ställs upp med hänsyn 

till upphovsmannens ideella intressen.56 Det är således inte tillåtet att citera från verk som 

upphovsmannen inte velat göra offentligt, t ex ur en organisations interna promemorior 

eller en persons privata brev.57 I 8 § upphovsrättslagen skiljer man på offentliggjort verk 

och utgivet verk, där offentliggjort innebär att verket enbart gjorts tillgängligt för allmän-

heten och att utgivet kräver att det har skett en spridning genom exempelvis handel.58 

Denna definitionsskillnad torde dock inte ha någon betydelse för tillämpningen av 22 § 

upphovsrättslagen eftersom alla utgivna verk rimligtvis även är att anse som offentlig-

gjorda. 

  

Att göra ett verk tillgängligt för allmänheten är en av upphovsmannens grundläggande 

ensamrätter. Vad som avses med att ett verk lovligen har gjorts tillgängligt framgår av 2 

§ tredje stycket upphovsrättslagen. Där stadgas att ett verk görs tillgängligt (1) när verket 

överförs till allmänheten, (2) när verket framförs offentligt, (3) när exemplar av verket 

visas offentligt eller (4) när exemplar av verket bjuds ut till försäljning, uthyrning eller 

utlåning eller annars sprids till allmänheten. 2 § tredje stycket upphovsrättslagen ger ef-

fekt åt artikel 3.1 i InfoSoc-direktivet. 

 

Överföring till allmänheten sker när verket på trådbunden eller trådlös väg görs tillgäng-

ligt för allmänheten från en annan plats än den där allmänheten kan ta del av verket. 

Överföring till allmänheten innefattar överföring som sker på ett sådant sätt att enskilda 

kan få tillgång till verket från en plats och vid en tidpunkt som de själva väljer.59 Enligt 

direktivet omfattar överföringsrätten varje distansöverföring av verk oavsett vilken typ 

av verk det rör sig om. En överföring till allmänheten kan således avse såväl sådana verk 

som kan framföras, t ex film och musik, som sådana verk där det tidigare var tveksamt 

                                                
56 SOU 1956:25 s 201. 
57 Olsson s 183 f. 
58 Olsson s 69 f. 
59 2 § tredje stycket 1 punkten upphovsrättslagen. 
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om de kunde vara föremål för annat än visning, t ex en målning eller ett fotografiskt 

verk.60 

 

Offentligt framförande innefattar endast sådana fall då verket görs tillgängligt för allmän-

heten med eller utan användning av ett tekniskt hjälpmedel på samma plats som den där 

allmänheten kan ta del av verket.61 Detta är exempelvis en konsert eller en biograf. 

 

Offentlig visning innefattar endast sådana fall då ett exemplar av ett verk görs tillgängligt 

för allmänheten utan användning av ett tekniskt hjälpmedel på samma plats som den där 

allmänheten kan ta del av exemplaret. Om ett tekniskt hjälpmedel används är det i stället 

ett offentligt framförande.62 Detta gäller till exempel ett konstverk på ett museum. 

 

Järnrörsdomen 

I den så kallade Järnrörsdomen63 från Göteborgs tingsrätt togs frågan upp huruvida Gö-

teborgs-Posten (GP) hade haft rätt att publicera en mobilfilm samt stillbilder från filmen 

utan upphovsmannen Kent Ekeroths samtycke. Ekeroth angav som grund att GP otillåtet 

hade framställt exemplar av samtliga sex bilder genom publicering i papperstidning och 

på internet. Ekeroth menade att samtliga bilder olovligen tillgängliggjorts. GP ansåg att 

filmen och bilderna inte uppnått verkshöjd och därför inte var skyddade, vilket medförde 

att något intrång ej förelåg eftersom det i detta fall saknade betydelse om filmerna eller 

bilderna hade offentliggjorts eller inte. GP förde som andrahandsgrund att i fall tingsrät-

ten fann att filmen och bilderna var skyddade av upphovsrättslagen skulle GP ha publi-

cerat dem inom ramen för citaträtten och som redogörelse för en dagshändelse enligt 22 

§ och 23 § 2 st 3 p. upphovsrättslagen. 

 

Tingsrätten konstaterade tidigt att varken filmen eller bilderna åtnjöt skydd enligt 1 § 

upphovsrättslagen då de inte uppnått verkshöjd, men att den som framställt en fotografisk 

bild enligt 49 a § upphovsrättslagen har en uteslutande rätt att framställa exemplar av 

bilderna och göra dem tillgängliga för allmänheten. Genom denna bestämmelse ansåg 

                                                
60 Prop 2004/05:110 s 69. 
61 2 § tredje stycket 2 punkten upphovsrättslagen. 
62 2 § tredje stycket 3 punkten upphovsrättslagen. 
63 Göteborgs tingsrätt mål FT 2591-14. 
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bilderna omfattas av skyddet i upphovsrättslagen och då Ekeroth va den som framställt 

filmen genom sin mobilkamera hade han ensamrätt till bilderna. GP hade därmed fram-

ställt bilderna och gjort dem tillgängliga för allmänheten utan Ekeroths samtycke. 

 

Tingsrätten fortsatte att undersöka om bilderna tidigare blivit offentliggjorda med upp-

hovsmannens samtycke enligt 8 § upphovsrättslagen. Det fanns två versioner av mobil-

filmen, en 20 minuters film som i domen benämns Filmen och vilken Expressen tidigare 

hade publicerat på sin hemsida utan Ekeroths samtycke. En kortare version som i domen 

omnämns som ”SD-filmen” hade med Ekeroths samtycke publicerats på YouTube och 

var därför offentliggjord. Däremot fastställdes det att Filmen inte hade blivit offentlig-

gjord före GPs publicering av bilderna. De stillbilder som GP publicerat var tagna från 

Filmen varav två också förekom i SD-filmen och en fråga blev således om dessa två bilder 

kunde anses offentliggjorda innan publiceringen. Ekeroth menade att det inte rörde sig 

om samma bilder eftersom Filmen på Expressens sida hade innehållit andra bildtexter 

samt Expressens logotype. Tingsrätten menade dock att eftersom den på YouTube publi-

cerade SD-filmen innehöll de av GP publicerade stillbilderna hade även dessa bilder blivit 

offentliggjorda i den mening som avses i 8 § upphovsrättslagen. Att ny bildtext lagts till 

eller att Expressens logotype lagts på bilderna kunde inte medföra att bilderna inte skulle 

anses offentliggjorda. Publiceringen av övriga bilder som inte förekommit i SD-filmen 

och därför inte blivit offentliggjorda innan publiceringen, ansågs däremot utgöra intrång 

i Ekeroths ensamrätt. Målet, som i övrigt till största del handlade om yttrandefrihetens 

företräde framför upphovsrätten, överklagades av bägge parter till hovrätten där man i 

huvudsak kom fram till samma slutsats som tingsrätten.64 

 

Järnrörsdomen gör det tydligt att upphovsmannen måste ha offentliggjort verket eller ett 

exemplar av verket för att någon sedan ska kunna göra det tillgängligt för allmänheten, 

publicera eller återgiva det utan att göra intrång på upphovsrätten. 

 

Scientolog-målet 

Om verket enbart görs tillgängligt för en begränsad mängd personer eller sluten krets kan 

det vara problematiskt att avgöra huruvida verket har offentliggjorts. I Scientolog-målet 

                                                
64 Hovrätten för Västra Sverige mål FT 2348-15. 
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från 1998 berördes bl a frågan huruvida material som gjorts tillgängligt enbart för med-

lemmarna av Scientologikyrkan hade offentliggjorts i upphovsrättslig mening.65 Målet 

överklagades och avslutades sedermera i Svea Hovrätt år 2000. 

 

Upphovsmannen till materialet var grundaren av scientologirörelsen L Ron Hubbard vars 

upphovsrätt övergått till Religious Technology Center (RTC), vilka också förde talan i 

målet mot svaranden Zenon Panoussis. RTC ansåg att Panoussis hade gjort intrång i upp-

hovsrätten genom att framställa exemplar och göra material tillgängligt via Internet. Pa-

noussis hävdade att han haft rätt att handla som han hade gjort enligt enskilt bruk-regeln 

i 12 § alternativt citaträtten i 22 § upphovsrättslagen. Panoussis menade att materialet 

blivit offentliggjort när det lämnade Hubbards närmaste krets eller när upphovsrättighet-

erna överläts till scientologirörelsen eller när materialet började saluhållas eller på annat 

sätt gjorts tillgängligt för scientologer vid kurser som de anordnat. 

 

Under förhandlingen i Tingsrätten redogjordes bl a för omständigheterna kring materialet. 

Enligt RTCs ställföreträdare Warren McShane omgärdas materialet av flera säkerhetsåt-

gärder t ex larmanordningar och övervakning för att säkerställa att exemplar av materialet 

inte hamnar utanför Scientologikyrkans lokaler. Enligt McShane får medlemmarna också 

underteckna sekretessavtal varigenom de förbinder sig att inte avslöja innehållet i materi-

alet för någon obehörig. Uppskattningsvis hade mellan 20 000-25 000 personer tagit del 

av materialet under åren. 

 

Tingsrätten hänvisade i sin bedömning av frågan till flera tidigare fall som rörde offent-

liggörande: 

”Ett tillgängliggörande är i första hand offentligt om möjligheten att närvara står öppen 

för envar (jfr NJA 1980 s 123). Detsamma anses gälla om tillgängliggörandet endast är 

formellt slutet, t ex. genom krav på medlemskap i förening som inte uppfyller kraven på 

slutenhet (jfr NJA 1976 s 150). Däremot torde ett tillgängliggörande inte anses ha skett 

offentligt om det skett i en sluten personkrets som på något sätt är individuellt bestämd 

och utgör en utåt avgränsad enhet sammanhållen av ett påvisbart samband mellan med-

lemmarna (jfr NJA 1988 s 715) […] Kretsen får inte vara så stor eller obestämd, t ex. 

                                                
65 Stockholms tingsrätt mål nr T 7-866-96 och Svea hovrätt mål nr T1096-98. 
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genom att vara öppen för vem som helst som ingår i en stor grupp i ett någorlunda stort 

område eller som tillhör en särskild grupp av befolkningen, att den av sådan anledning 

måste räknas till allmänheten. Ytterst anses det att det skall göras en samlad bedömning 

av sådant som ändamålet för föreningen eller kretsen, möjligheterna att vinna medlem-

skap i kretsen och tillträde till framförandet, antalet personer och om framförandet skett 

i ekonomiskt syfte. Härtill bör kunna komma upphovsmannens egna intentioner med 

handhavandet av ett verk innebärande att det primärt får anses tillkomma upphovsmannen 

själv att bestämma om ett verk ska offentliggöras eller inte.”66 

 

Tingsrätten fann att den grupp av scientologimedlemmar som fått ta del av materialet, 

oavsett hur många personer som rent faktiskt fått ta del av det, kunde anses utgöra en 

sluten grupp i upphovsrättslig mening och att materialet därför inte blivit lovligen offent-

liggjort genom tillgängliggörandet. 

 

Hovrätten anslöt sig till Tingsrättens bedömning och menade att inget i utredningen visat 

att materialet lämnat Hubbards närmste krets på sådant sätt att det lovligen offentliggjorts 

och inte heller som visar att det blivit lovligen offentliggjort då upphovsrättigheterna till 

detta upplåtits till olika organisationer inom scientologirörelsen. Hovrätten ville särskilt 

understryka vad Tingsrätten anfört angående betydelsen av upphovsmannens egna intent-

ioner vad gäller hanteringen av verket. Tingsrätten hade framhållit att det får anses till-

komma upphovsmannen själv att bestämma om ett verk skall offentliggöras eller inte och 

när det gäller icke-offentliggjorda verk har upphovsmannen ansetts ha en i princip oin-

skränkt rätt till verket. 

 

Den 1 april 2000 infördes en ny bestämmelse i sekretesslagen (1980:100, 8 kap. 27 §) 

som innebär att sekretess under vissa närmare angivna omständigheter gäller hos myn-

digheter för uppgifter i ett upphovsrättsligt skyddat verk som inte tidigare har offentlig-

gjorts. Lagstiftningens syfte är att inskränka handlingsoffentligheten på ett sådant sätt att 

denna inte kan användas för att mot upphovsmannens vilja framställa exemplar av och 

                                                
66 Mål nr T 7-866-96 s 35. 
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sprida upphovsrättsligt skyddade verk. I prop 1999/2000:35 hänvisar regeringen till att 

verk som inte offentliggjorts kan sägas ha ett särskilt skyddsvärde.67 

 

Eftersom frågan om ett verk lovligen har offentliggjorts är av avgörande betydelse för om 

vissa inskränkningar i upphovsrättslagen ska gälla i upphovsmannens rättigheter, ansåg 

hovrätten att det är påkallat med en viss restriktivitet när det kommer till att bedöma om 

de faktiska omständigheterna i fallet kunde anses vara sådana att ett verk ska anses of-

fentliggjort, trots att rättighetshavarens avsikt har varit motsatsen. Hovrätten menade att 

både förarbetena till den nya sekretessbestämmelsen och de av Tingsrätten anförda rätts-

fallen talade för ett sådant synsätt. I de rättsfall som tingsrätten anfört var det uppenbart 

att det hade varit upphovsmannens intresse att ett framförande skulle betraktas som of-

fentligt och att avgörandena således upprätthållit upphovsmannens befogenhet att be-

stämma om verkets offentliga framförande. 

 

Hovrätten ansåg emellertid att betydelsen av upphovsmannens avsikt inte kunde gälla 

undantagslöst. Det måste förekomma situationer då upphovsmannen visserligen önskar 

att verket inte ska anses offentliggjort, men då hans faktiska agerande medfört att verket 

ändå anses ha gjorts tillgängligt för allmänheten. Exempelvis skulle detta gälla i fall upp-

hovsmannen har tillåtit att verket spritts till en stor och obestämd krets av personer utan 

inbördes samband. 

 

Vad gäller de specifika omständigheter i fallet ansåg Hovrätten att det stod klart att upp-

hovsmannen eller dennes rättighetshavare aldrig haft för avsikt att materialet skulle göras 

tillgängligt för allmänheten. Detta ansåg man bland annat hade visats av de åtgärder som 

vidtagits för att hålla materialet hemligt, bl a sekretessavtal och larmanordningar. Vidare 

ansåg Hovrätten att enbart det faktum att ett förhållandevis stort antal medlemmar i Sci-

entologikyrkan hade fått ta del av materialet kunde inte anses innebära att detta nått utan-

för en sluten krets. Enligt Hovrätten hade inte heller Scientologikyrkan agerat på något 

sådant sätt att upphovsmannens vilja inte skulle tillmätas betydelse. 

 

                                                
67 Prop. 1999/00:35 s 17. 
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Hovrätten slog slutligen fast att materialet inte kunde anses ha blivit offentliggjort och att 

det därför inte förelåg någon rätt till kopiering för enskilt bruk eller citaträtt. Ingen av 

inskränkningarna i upphovsmannens rättigheter kunde således åberopas som försvar i frå-

gan om upphovsrättsintrång. 

 

Både Järnrörsdomen och Scientologmålet illustrerar kraven som ställs för att ett verk ska 

anses som lovligen tillgängliggjort för allmänheten. Kraven är högt ställda och det visar 

att för att någon som vill citera eller på annat sätt använda delar av material som gjorts 

tillgängligt på Internet, via YouTube eller liknande, gäller det att ta reda på att materialet 

gjorts tillgängligt på rätt sätt. I många fall kan det vara någon annan än upphovsmannen 

som har publicerat materialet på plattformen och då krävs det extra noggrannhet vid be-

dömande om materialet lovligen tillgängliggjorts. 

 

Rekvisitet offentliggjort verk, och följaktligen kravet på lovligt tillgängliggörande, är det 

grundläggande rekvisitet för citaträtten. Såsom skedde i Scientolog-målet bedömer dom-

stolen detta rekvisit först och om det inte uppfylls finns det inget behov av att bedöma de 

övriga rekvisiten. Dessa rekvisit ska redogöras för nedan i följande avsnitt. 

 

5.2.2. Citatets syfte – i överensstämmelse med god sed 
Enligt 11 § andra stycket upphovsrättslagen ska återgivning av verk med stöd av någon 

bestämmelse i kap 2 upphovsrättslagen ske med källangivelse i den omfattning och på de 

sätt som god sed kräver. En sådan återgivning är bl a citaträtten i 22 § som även den 

stadgar att citat ska ske i överensstämmelse med god sed. Förarbetena till 22 § hänvisar 

till vad som avses med god sed i 3 § upphovsrättslagen, i vilken framgår att ”då exemplar 

av ett verk framställes eller verket görs tillgängligt för allmänheten, ska upphovsmannen 

angivas i den omfattning och på det sätt god sed kräver”. Detta är den ideella rätten som 

innebär att upphovsmannen har rätt att bli namngiven i anslutning till verket samt rätt att 

motsätta sig att verket återges i förvanskat eller stympat skick eller utsätts för kränkande 

användning. Bestämmelsen är generellt utformad för att kunna göras gällande mot envar 

som utnyttjar verket. Undantag får dock göras när verk framförs offentligt eller görs till-
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gängligt för allmänheten under sådana förhållanden att det inte är av betydelse för upp-

hovsmannen att bestämmelsen iakttas, t.ex när musik spelas på ett kafé eller om ett verk 

utnyttjas som den del av en parodi.68  

 

11 § andra stycket upphovsrättslagen medför en förstärkt ideell rätt vid utnyttjande av de 

inskränkningar som upphovsrättslagen medger. Där framgår som nämnt att källan ska 

anges i den omfattning och på det sätt som god sed förskriver, men även att verket inte 

får ändras i större utsträckning än vad användningen kräver. För citat krävs det inte alltid 

att källan anges, exempelvis vid korta citat i en löpande framställning, men när citatet 

utgör en större del av verket bör källan nämnas.69 11 § andra stycket upphovsrättslagen 

ger också ett utvidgat skydd mot ändringar av verket som stödjer sig på någon av de 

medgivna inskränkningarna i upphovsrätten. Det snävare utrymmet för att göra ändringar 

finns för att ge rättighetshavaren större kontroll över hur verket används då de lagstiftade 

undantagen kan medföra en försämrad överblick av utnyttjandet.70 

 

Kravet att ett citat görs i överensstämmelse med god sed har en dubbel innebörd; det är 

fråga om att dels fastställa en rådande sedvänja, om den är godtagbar, och dels att skapa 

ny sedvänja på områden där sådan inte redan finns.71 Det innebär i huvudsak att det enligt 

god sed är tillåtet att återge delar av annans verk inom ramen för eget självständigt arbete 

när ett citat görs som hjälpmedel för framställningen, exempelvis för att kritisera, utlägga 

eller belysa det andra verket eller för att understryka det egna ställningstagandet.72 Däre-

mot kan det inte anses tillåtet att plocka ut de “bästa” delarna ur ett verk i syfte att enbart 

återge delarna i sitt eget verk för att öka läsvärdheten.73 Exempelvis får en recensent i sin 

recension av en stand up-föreställning inte återge komikerns roligaste skämt enbart i syfte 

att vidarebefordra underhållningen till läsarna. 

 

                                                
68 SOU 1956:25 s 116. 
69 Olsson s 128. 
70 Olsson  s 127. 
71 SOU 1956:25 s 116. 
72 NJA 1996 s 712. 
73 SOU 1956:25 s 199. 
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JAS-fallet 

Citaträtten har varit föremål för ett antal fall i svensk praxis. Det så kallade JAS-fallet, 

NJA 1996 s 712, är det mest kända och omtalade. Fallet rörde ett av Aftonbladet publi-

cerat referat av en artikel från Dagens Nyheter. I Dagens Nyheters artikeln intervjuades 

en person som nyligen bevittnat JAS-flygplanskraschen under Vattenfestivalen 1993 och 

DN-journalisten inkluderade i sin artikel sådana uttalanden som skulle ge artikeln en liv-

full och personlig prägel, exempelvis hade den intervjuade sagt ”man känner sig som en 

ödla”. Referatet i Aftonbladet innehöll tre citat från DN-artikeln och även sådana citat 

som saknade informationsintresse. Efter att HD konstaterat att DN-journalistens artikel 

åtnjöt upphovsrättsligt skydd, sades följande angående Aftonbladets citering: 

”I förevarande fall står det klart att [journalisten] i sin artikel i Aftonbladet skulle ha kun-

nat återge de sakuppgifter som förekommer i de citerade avsnitten på annat sätt än genom 

citat. Något allmänt informationsintresse kan inte anses ha påkallat att uttalandena cite-

rades för den egna framställningen utan får antas ha intagits i samma syfte som det som 

enligt det förut anförda får förutsättas ha legat till grund för direktciteringen av [den in-

tervjuade] i [DN-journalistens] artikel, nämligen att ge texten en livfull och personlig 

prägel. Ett sådant syfte kan normalt inte, annat än möjligen i mycket begränsad utsträck-

ning, grunda någon citaträtt […]. Även om man i enlighet med det förut anförda räknar 

med en mera långtgående citaträtt för pressens del än den som i allmänhet gäller, måste 

det – särskilt i betraktande av att referatet även i övrigt ansluter sig till [DN-journalistens] 

artikel – anses att [journalisten] utnyttjat vissa väsentliga och representativa delar av 

denna artikel på ett sätt som inte står i överensstämmelse med god sed”. 

 

HD ansåg alltså att referatet gått över gränsen för god sed och att det därför utgjorde 

upphovsrättsintrång. Domstolen beaktade att sedvänjan inom pressens område medgav 

en mer vidsträckt citaträtt men konstaterade att citeringen trots det var för långtgående. 

 

 

5.2.3. Citatets omfattning 
Citat ska som nämnts ovan även uppfylla visst krav ifråga om omfattningen för att anses 

tillåtet, det får med andra ord inte vara alltför långt. Citatets omfattningen styrs av dess 

ändamål, vilket ger följden att det inte går att ställa upp generella regler som avser en 



 

 37 

bestämd längd eller procentandel, omfattningen är “beroende av hur långt god sed 

sträcker sig och syftet med citatet”.74 För att fastställa vilken omfattning som är godtagbar 

i ett givet fall gäller alltså att en samlad bedömning av alla faktorer utförs. Någon utför-

ligare vägledning av hur en sådan bedömning ska ske ges inte i förarbetena. I Departe-

mentspromemorian som föregick ändringen i upphovsrättslagen 2005, framgår blott att 

hur långt ett citat får vara skiljer sig från fall till fall och beror i viss mån på vilket typ av 

verk det är fråga om.75  I SOU 1956:25 framgår dock att det i en vetenskaplig eller kritisk 

framställning kan vara nödvändigt att återge relativt omfattande delar av originalverket. 

Huruvida ett verk må återges i sin helhet sägs i regel inte vara tillåtet, inte ens verk av 

ringa omfattning, men att undantag får göras i vetenskapliga och kritiska framställningar. 

I ett sådant fall ett kortare verk, exempelvis en dikt, återges i sin helhet.76 

 

Det egna verkets storlek i förhållande till citaten saknar i princip betydelse och ingenting 

hindrar således att en vetenskaplig eller kritisk framställning till största delen består av 

citat varvat med egna kommentarer.77 Exempelvis tillåts så kallade pressöversikter i tid-

ningar, vilka vanligen helt består av korta citat. Rör det sig däremot om en ren citatsam-

ling utan sammanbindande egen text anses det inte tillåtet.78 

 

Citat för vetenskapliga och kritiska ändamål omfattas till synes av en långtgående ci-

taträtt. Regeln i 22 § tillåter som nämnt citat för vilka ändamål som helst men det är 

däremot svårt att från förarbetena utläsa hur omfattande citat får vara när det görs i ex-

empelvis underhållningssyfte eller konstnärligt syfte. 

 

5.3. Vilka verk får citeras 
Citaträtten kan te sig olika beroende på vilken typ av verk citatet härrör från. Utgångs-

punkten är att citat kan göras från alla typer av verk. Användning av citat kommer kanske 

som tydligast till uttryck i kategorin litterära verk eftersom citat historiskt sett främst ta-

gits ur texter och att texter ofta är ursprunget till andra slag av verk. Citat kan också göras 

                                                
74 NJA 1996 s 712. 
75 DS 2003:35 s 239. 
76 SOU 1956:25 s 200. 
77 SOU 1956:25 s 200. 
78 Olsson  s 185. 
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ur musikaliska verk, antingen som noter i en skriftlig framställning eller som del eller 

tema i ett annat musikaliskt verk. Ur filmverk kan citat göras, genom att t ex delar återges 

i filmkrönikor eller delar av videogram återges i exempelvis program om videomark-

naden. Citaträtten omfattar däremot inte konstverk vilket framgår av uttalanden i förar-

betena där man konstaterade att någon uttrycklig regel som utesluter konstverk inte var 

nödvändig.79För konstverk finns istället särskilda regler i 23 § upphovsrättslagen. 

 

För att illustrera citaträttens gränser för olika verkskategorier och UCC behandlas nedan 

i kapitel 6 tre kategorier var för sig, litterära verk, musikaliska verk och verk av rörlig 

bild, såsom filmverk. För att väga in ett internationellt perspektiv behandlas dock brittisk 

citaträtt först. 

  

                                                
79 Se NJA II 1961 s 132 och prop. 1992/93:214 s 77 f. 
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6. Citaträtten i Storbritannien 
6.1. Copyright 
Upphovsrätten i Storbritannien och andra common-law bygger på, som termen copyright 

antyder, en rätt att kopiera. Copyright uppkom vid tiden för tryckpressens utbredning och 

gav inledningsvis tryckarna privilegier att trycka skrifter.80 Den första brittiska upphovs-

rättslagen Statute of Anne antogs för att kontrollera import av billigare skrifter och copy-

right motiverades således på kommersiella grunder. Här skiljer sig den brittiska upphovs-

rätten från den kontinentaleuropeiska vilken präglas av droit d’auteur.81  

 

Den brittiska upphovsrätten regleras av Copyright, Designs and Patents Act (CDPA) från 

1988. Dagens CDPA har ändrats ett flertal gånger sedan 1988 och eftersom Storbritan-

nien, liksom Sverige, är med i EU har implementeringen av EU-rätten också skett genom 

CDPA.82 Storbritannien har varit anslutet till Bernkonventionen sedan dess tillkomst och 

upphovsrättslagstiftningen genomsyras av konventionens bestämmelser. CDPA innehål-

ler liksom den svenska upphovsrättslagen flera undantag som medger att upphovsrättsligt 

material används för vissa ändamål, är finns främst bestämmelserna om fair dealing.  

 

6.2. Fair Dealing 

6.2.1. Allmänt 
Det rättsinstitut inom brittisk rätt som närmast kan jämföras med citaträtten och andra 

närstående undantag är det så kallade fair dealing. Det är ett samlingsbegrepp för ett antal 

undantag från upphovsrätten vilka medger att upphovsrättsligt skyddade verk får använ-

das för olika ändamål om vissa förutsättningar är uppfyllda. Ordet dealing kan i dess 

engelska betydelse ge uppfattningen om att någon slags transaktion eller handel ska före-

ligga mellan parterna, men vad som avses är istället dess betydelse av användning eller 

hantering, det vill säga att en person har nyttjat verket.83 Fair har i detta sammanhang 

                                                
80 Olsson s 32. 
81 Sterling s 8 f. 
82 Storbritanniens folkomröstning om utträde ur EU beaktas inte här eftersom effekterna av om-
röstningen ger effekt först efter aktiveringen av utträdesbestämmelsen i artikel 50 FEU. 
83 Bently och Sherman s 224. 
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betydelsen av rättvis eller skälig, såsom rättvis eller skälig i förhållande till ändamålet. 

En rimlig översättning av fair dealing är därför skälig användning. 

 

Skälig användning av verk är bara tillåtet för de ändamål som specifikt räknas upp i ar-

tiklarna 29 och 30 i Copyright, Designs and Patents Act från 1988 (CDPA). Följaktligen 

kan skälig användning enbart hävdas för ändamål av forskning och eller privat bruk, kritik 

och recension, rapportering av dagshändelser, illustrationer för instruktion, parodi, kari-

katyr och pastischer. Det är således ovidkommande att viss användning anses skälig i 

allmänhet eller i förhållande till ett ändamål som inte är specifikt uttryckt i CDPA. Fair 

dealing i brittisk rätt är alltså inte ett generellt undantag från upphovsrätten.84 

 

Enligt artikel 30.1 i CDPA 1988 utgör fair dealing av verk för ändamål av kritik eller 

recension inte intrång i upphovsrätten. Detta undantag förhindrar rättighetsinnehavaren 

från att utnyttja upphovsrätten i syfte att styra av vem, när och vilka delar av verket som 

används.85 På så vis är det en förstärkning av det allmännas intresse att kunna diskutera 

och debattera publicerade verk utan någon form av censur. 

 

I artikel 30.1 stadgas: 

”(1) Fair dealing with a work for the purpose of criticism or review, of that work or of a 

performance of a work, does not infringe any copyright in the work provided that it is 

accompanied by sufficient acknowledgement (unless this would be impossible for rea-

sons of practicality or otherwise) and provided that the work has been made available to 

the public.” 

 

För att rättfärdiga användandet av ett verk måste användaren alltså kunna visa att (1) 

användningen är för ändamål av kritik eller recension, (2) verket är publicerat eller på 

annat vis har gjorts tillgängligt för allmänheten, (3) användandet är skäligt, samt (4) att 

källan eller upphovsmannen tydligt framgår vid användandet. 

 

                                                
84 Bently och Sherman s 224. 
85 Time Warner v. Channel 4. 
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Detta ändrades dock till viss del i och med införandet av ett nytt stycke år 2014 i artikel 

30. Innan 2014 fick begränsningen av undantaget till kritik och recensioner av verk och 

framförande av verk, utså mycket kritik, då man menade att det inte gav tillräckligt ut-

rymme för yttrandefriheten. Den brittiska lagstiftningen gav betydligt mindre utrymme 

än vad som krävdes av både Bernkonventionen, vilken inte begränsar till ändamål, och 

Infosoc-direktivet, som enbart ställer upp kritik och recension som exempel på ändamål. 

För att svara på denna kritik införde den brittiska lagstiftaren bland annat ett nytt stycke 

i artikel 30, som bättre skulle korrespondera med Infosoc-direktivets motsvarande be-

stämmelse. Från och med 1 oktober 2014 gällde därför stycket 30 (1ZA) vilket stadgade 

att upphovsrätten inte kränks vid användning av citat från verk, oavsett om det är för 

kritik, recension eller annat ändamål. Nu är det således möjligt att göra citat ur verk för 

vilket ändamål som helst, men, liksom i svensk rätt, får citatet inte sträckas längre eller 

djupare än vad ändamålet kräver.86 

 

Det nya stycket 1ZA i artikel 30 lyder: 

”(1ZA) Copyright in an work is not infringed by the use of a quotation from the work 

(wether for criticism or review or otherwise) provided that – 

a) the work has been made available to the public, 

b) the use of the quotation is fair dealing with the work, 

c) the extent of the quotation is no more than is required by the specific purpose for 

which it is used, and 

d) the quotation is accompanied by sufficient acknowledgement (unless this would 

be impossible for reasons of practicality or otherwise).” 

 

Artikel 30 CDPA ger effekt åt artikel 5.3 d i Infosoc-direktivet, vilken i och för sig är 

något bredare uttryckt då den hänvisar till användning för t ex (eng such as) kritik och 

recension.87 Med recension avses en behandling av ett verk som går utöver en ren sam-

manfattning av verket. För kritik å andra sidan avses inte enbart stilen och utförandet av 

verket, utan även t ex ideér och teorier som verket innehåller. 

 

                                                
86 Bently och Sherman s 225. 
87 Waelde m fl s 181. 
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6.2.2.  Made available to the public 
I artikel 30 CDPA är det, liksom i 22 § upphovsrättslagen, stadgat att användning av verk 

under fair dealing enbart är tillåtet för verk som är offentliggjorda. I det intressanta fallet 

Hubbard v. Vosper rörde en bok vari författaren hade använt sig av omfattande delar från 

från rapporter och brev (bulletins and letters) och böcker skrivna av Scientologirörelsens 

grundare, L. Ron Hubbard. Boken, The Mind Benders, skriven av den före detta sciento-

logen Vosper, var kritisk till Scientologirörelsen och beskrev utförligt de regler och ”go-

ings-on” som omgärdade rörelsen och dess medlemmar. Ett av kärandens argument för 

att användningen i Vospers bok utgjorde intrång var att Hubbards skrifter enbart gjorts 

tillgängliga för en begränsad grupp människor, närmare bestämt medlemmar av Sciento-

logikyrkan. Court of Appeal ansåg att verken måhända inte hade gjorts tillgängliga för 

allmänheten i stort, men ändå för en tillräckligt stor grupp för att det skulle kunna anses 

skäligt att öppet kritisera verken i en tidning eller på annat sätt.88 I andra brittiska fall, 

särskilt sådana som rört rapportering av dagshändelse, har omständigheten att verket inte 

varit publicerat klart talat emot skäligheten i användningen.89 Betydelsen av att verket 

ifråga är opublicerat varierar till synes beroende på vad det är för typ av verk.90 

 

Andra omständigheter som kan påverka bedömningen av skälighet är om det upphovs-

rättsligt skyddade verket har kommit användaren till handa på ett otillbörligt vis eller om 

användaren har haft ont uppsåt eller liknande.91 Slutligen har de brittiska domstolarna i 

några fall beaktat möjligheterna att uppnå samma ändamål men genom tillvägagångssätt 

som är mindre inträngande på upphovsrätten.92 

 

6.2.3. Extent of the quotation 
En viktig omständighet för bedömningen av vad som utgör skälig användning är kvanti-

teten och kvaliteten av det som används. Enligt Lord Dennings uttalande i Hubbard v 

Vosper bör en noga övervägning göras rörande utdragens längd och antal och frågan 

                                                
88 Lord Denning i Hubbard v. Vosper s 95. 
89 Se Aldous LJs uttalande i Hyde Park Residence v. Yelland och Blackburne Js samt Lord 
Philips MR uttalanden i HRH Prince of Wales v. Associated Newspapers. 
90 Bently och Sherman s 226. 
91 Bently och Sherman s 226. 
92 Se Aldous LJs uttalande i Hyde Park Residence v. Yelland. 
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måste ställas huruvida de tillsammans är alltför många eller för långa för att anses skäliga. 

Är utdragen för många och för långa eller är utdragen från särskilt kärnfulla delar av 

verket kan användandet innebära en urholkning av rättighetsinnehavarens förväntade av-

kastning från verket. Genom att beakta kvantiteten och kvaliteten av det som används 

tillerkänner domstolen upphovsrättens syfte att uppmuntra kreativt skapande.93 

 

Liksom i den svenska citaträtten, anses användning under fair dealing-undantagen gene-

rellt gälla enbart för användning av delar av verk, emellertid har det i några brittiska fall 

uttryckts att det kan vara skäligt att använda hela verket när verket är mycket kort.94 

 

6.2.4. Specific purpose 
Vid bedömningen av för vilket ändamål ett verk har använts tas ingen hänsyn till den 

påstådda intrångsgörarens subjektiva intentioner. Istället görs en objektiv bedömning 

huruvida användandet är inom forskning, kritik, instruktion, parodi eller rapportering osv. 

 

Om användandet anses hamna inom något av de uppräknande ändamålen ska sedan en 

avvägning göras huruvida användandet är skäligt i förhållande till ändamålet. Skäligheten 

har sagts vara en fråga om proportion och i slutändan intryck.95 I vissa fall har domstolen 

frågat sig om en “fair-minded and honest person” skulle anse att användandet varit skä-

ligt, men det kan ifrågasättas om detta tillvägagångssätt är alltför långtgående.96 Lord 

Philips MR poängterade däremot i fallet Ashdown v Telegraph Group Ltd vikten av att 

inte fastna i rigida test baserade på prejudikat, utan att det är hänsynen till allmänintresset 

som är av störst betydelse.97 Vad som är säkert vad gäller frågan om skälighet är att svaret 

påverkas av flera olika omständigheter, betydelsen av vilka varierar beroende på det en-

skilda fallet och vad det är för typ av användande som bedöms.98 

 

                                                
93 Bently och Sherman s 224. 
94 Megaw LJs uttalande i Hubbard v Vosper. 
95 Hubbard v. Vosper, (1972) 2 QB 84. 
96 Hyde Park Residence v Yelland och Newspaper Licensing Agency v Marks & Spencer plc. 
97 Ashdown v Telegraph Group Ltd. 
98 Bently och Sherman s 224. 
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Hur verket ifråga hanteras är en annan omständighet som kan påverka bedömningen av 

om användningen är skälig under fair dealing. I vissa fall kan det anses skäligt att rent av 

återge någon annans verk utan kommentarer eller analys, t ex för forskning eller instrukt-

ion. Däremot är det mer sannolikt att användningen anses skälig om svaranden kan visa 

att han eller hon själv har fyllt ut eller placerat delen i en ny kontext.99 Svarandens argu-

ment blir med andra ord starkare om han eller hon kan visa att användandet utgjort ett 

ombildande arbete, vilket särskilt gäller i fall av kritik eller recension, citat, eller pa-

rodi.100  

 

En omständighet som till synes kan väga mot svarandens försök att visa att användningen 

är skälig är om han eller hon har ett kommersiellt syfte med användningen. Exempelvis 

är användning för forskning enligt 29.1 CDPA enbart tillåtet för icke-kommersiella än-

damål. Chadwick LJs uttalande i Court of Appeals beslut i Newspaper Licensing Agency 

v Marks & Spencer Ltd rör denna omständighet: 

“A dealing by a person with a copyright work for his own commercial benefit – and to 

the actual or potential commercial disadvantage of the copyright owner – is not to be 

regarded as ‘fair dealing’ unless there is some overriding element of public advantage 

which justifies the subordination of the rights of the copyright owner.”101 

Användning i kommersiellt syfte ska alltså sättas i proportion till rättighetsinnehavaren 

faktiska eller potentiella förlust som kan härledas till användandet. Ett generellt förbud 

mot användning i kommersiellt syfte skulle vara långtgående och inverka på företags och 

producenters möjlighet att använda sig av upphovsrättsligt skyddade verk. I svensk rätt 

torde liknande överväganden göras inom bedömningen av god sed. 

 

En annan omständighet som kan påverka bedömningen av skälighet är om användandet 

skulle utgöra ett substitut för originalverket, det vill säga om det reducerar allmänhetens 

villighet att betala för tillgång till verket.102 Även här är det fråga om en avvägning mellan 

                                                
99 Newspaper Licensing Agency v. Marks & Spencer plc. 
100 Bently och Sherman, s 225. 
101 Newspaper Licensing Agency v. Marks & Spencer plc. 
102 Hubbard v. Vosper. 
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å ena sidan rätten att använda och å andra sidan rättighetsinnehavarens intresse att få 

avkastning från sitt verk. 

 

6.2.5. Sufficient acknowledgement 
Enligt 30.1 stycke 1ZA punkt d ska tillräckligt erkännande av upphovsmannen alltid gö-

ras såvida det inte är omöjligt på grunda av praktiska skäl eller i övriga skäl. 
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7. Citaträttens tillämpning på UCC 
7.1. Litterära verk 
Den kanske mest förekommande formen av citat är den som görs utifrån en text. Texten 

är jämsides talet den vanligaste formen av kommunikation mellan människor och är oftast 

grunden till andra typer av verk. En film exempelvis börjar vanligen som en bunt text. 

Dessutom är textcitat enkla att åstadkomma eftersom det blott gäller att kopiera den följd 

av bokstäver som redan finns. 

 

För att ett citat som härstammar från en text ska anses vara ett citat i upphovsrättslig 

mening krävs främst att den ursprungliga texten uppnår verkshöjd och räknas som litterärt 

verk. Texten ska sedermera ha blivit offentliggjord (se 4.2.1 ovan). Litterära verk är van-

ligen romaner, dikter, artiklar och vetenskapliga rapporter. I en vidare definition omfattar 

litterära verk även kartor, teckningar och annat som inte nödvändigtvis tar sig formen av 

en tryckt text, såsom datorprogram, stenografi och morsekod. Anledningen till att dessa 

lite mer oväntade formerna räknas till litterära verk är att de innehåller beskrivning och 

har ett meningsinnehåll som anses skyddsvärda mot efterbildning.103 

 

Vid bedömning av om ett aktuellt citat sker inom ramen för citaträtten prövas rekvisiten 

i 22 §. Det svåra i bedömningen är den kvantitativa och kvalitativa (se 4.2.2 och 4.2.3 

ovan), det vill säga hur mycket får citeras och vad får citeras. När det gäller citat ur text 

skiljer sig till synes både den kvantitativa och den kvalitativa bedömningen åt beroende 

på vilket sammanhang texten har uppstått. Frågan om citaträttens omfattning kommer 

ibland upp just i tidnings- och tidskriftsammanhang i samband med så kallade ”rewrites” 

av innehållet i en annan tidning.104 I det ovan nämnda JAS-fallet konstaterade domstolen 

att den aktuella rewriten var inom pressens område och att sedvänjan där medger en mer 

omfattande citaträtt än i de flesta andra områden då pressen fyller en viktig roll för in-

formationsfriheten och för att skapa debatt i samhället. HD menade dock att de tre 

nämnda citaten var för många och att man kunde ha uppnått samma syfte genom att göra 
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ett referat utan ordagrann citering. Som nämnts ovan var citaten inte enbart informations-

karaktär utan uttryckte även känslor hos den intervjuade. HD:s avgörande i frågan kan 

tolkas på flera sätt. Enligt HD har längden på texten i förhållande till antalet citat ingen 

betydelse varför man å ena sidan kan anse att två citat i en rewrite av detta slag är det 

tillåtna maxantalet. Å andra sidan uttryckte domstolen också betydelsen av att innehållet 

i citaten var känslouttryck utan direkt informationsvärde, och att citaten innehöll för 

mycket av artikelförfattarens litterära kärna. Enligt min mening är det vanskligt att lägga 

för mycket vikt vid antalet citat. Istället bör citaten sättas i förhållande till textens kärna. 

Om texten ändå har bedömts uppnå verkshöjd har det redan konstaterats att texten utgör 

ett skyddsvärt andligt skapande och således bör det avgörande vara att citeringen inte tar 

för mycket av textens unika uttryck. 

 

JAS-fallet är ett exempel på citaträtten omfattning inom pressens sedvänja och kan inte 

tillfredsställande appliceras på andra litterära verk. Enligt 22 § ska omfattningen av ett 

citat inte vara större än vad som medges av ändamålet, vilket betyder att omfattningen 

varierar i olika fall. I vetenskapliga eller kritiska framställningar där ändamålet är att be-

möta påståenden och argument och föra en diskussion blir citaträttens omfattning större.  

I ett fall från Stockholms rådhusrätt 1965 hade fem sidor ur en bok, ”Kina inifrån”, åter-

givits i en lärobok utan författarens medgivande. Rådhusrätten diskuterade i domen ingå-

ende citaträttens omfattning och det ansågs slutligen att de fem sidorna utgjorde en för 

långtgående citering.105 Till synes diskuterades inte innehållet i de återgivna sidorna utan 

rådhusrättens bedömning utgick från kvantiteten. 

 

På fler populära UCC-plattformar, t ex Reddit och 4chan, förekommer bland annat stora 

mängder texter vilka utgörs av både originellt UCC och derivat UCC. En särskilt populär 

kategori av texter är så kallade creepypasta vilka ofta är av användare skrivna berättelser 

och legender på temat skräck och övernaturliga fenomen.106 De flesta berättelser är såd-

ana som har cirkulerat på Internet mellan olika forum, de har omarbetats och dykt upp i 

nya versioner på andra platser, vilket gör att författaren bakom den ursprungliga berättel-
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sen kan vara omöjlig att få reda på. Det finns även berättelser som är till synes helt origi-

nella och skrivna utifrån egna upplevelser, varför en del av dessa texter skulle kunna 

uppnå verkshöjd och därmed åtnjuta upphovsrättsligt skydd. I Storbritannien anses texter 

på bloggar och forum generellt räknas till litterära verk, såvida de utvisar någon form av 

kvalitativt arbete.107 

 

I den av Sveriges Radio producerade Creepypodden återberättas flera av dessa berättelser 

i podcastformat, 40-minutersavsnitt som ges ut regelbundet.108 Vissa berättelser återges i 

sin helhet medan andra är sammanfattade eller förkortade, men nästan alltid återges upp-

lösningen eller kärnan i berättelsen. Frågan är om återgivningen av dessa berättelser i 

podcastformat omfattas av citaträtten? I och med Creepypoddens ökade popularitet 

skickar många lyssnare in sina egna berättelser till redaktionen vilka sedan läses upp i 

podcasten, varför det i dessa fall får anses att upphovsmannen har givit sitt samtycke. I 

de fall då berättelsen är hämtad från ett internetforum blir situationen emellertid mer kom-

plicerad. 

 

Enligt 11 § andra stycket upphovsrättslagen ska när ett verk återges offentligt med stöd 

av något undantag, exempelvis citaträtten, källan anges i den omfattning och på det sätt 

som god sed kräver. När verk, som i detta fall, har cirkulerat och omarbetats kan det 

innebära betydande svårigheter att få reda på den ursprungliga källan till berättelsen. I 

Creepypodden nämns vanligtvis med användarnamn den person som har lagt upp den 

ifrågavarande versionen av berättelsen på plattformen. Användarnamnet är sällan det-

samma som personens verkliga namn utan oftast ett påhittat nonsensnamn, t ex Naked-

Hero eller Rookay, vilket medför att den som lagt upp berättelsen i de flesta fall är ano-

nym. Dessa anonyma användarnamn bör rimligtvis kunna jämställas med sådana pseudo-

nymer som länge har förekommit bland författare inom skönlitteraturen, som av olika 

skäl vill undvika att bli personligen förknippade med sina verk. I förarbetena till bestäm-

melsen i 11 § anges att upphovsmannen kan ha ett intresse av att anges som källa så att 

allmänheten får ökad kännedom om hans produktion. Att närmare fastställa i vilka fall 
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källan ska anges ansågs inte möjligt utan tillräckligt var att hänvisa till vad god sed krä-

ver.109 Även om författaren i dessa fall är anonym kan hen ändå ha ett intresse av att anges 

som upphovsman och är användarnamnet, likt en pseudonym, det enda namn tillgängligt 

för att anges som källa torde det vara tillräckligt. Till skillnad från svensk rätt stadgas i 

artikel 30 stycke 1ZA CDPA uttryckligen att om det är praktiskt omöjligt att ange källan 

är det inte nödvändigt att detta krav uppfylls, varför det enligt denna regel definitivt torde 

vara tillräckligt att som källa ange användarnamn. 

 

Huruvida rekvisiten i 22 § är uppfyllda innebär i detta fall en svårare bedömning. Ef-

tersom berättelserna är publicerade på internetforum vilka är öppna för allmänheten finns 

de tillgängliga för envar som söker sig dit. Däremot blir det mer komplicerat att avgöra 

om de lovligen har tillgängliggjorts för allmänheten. En del berättelser har som nämnts 

cirkulerat på flera forum och med tiden förändrats av olika användare, medans andra be-

rättelser är original som lagts upp av den ursprungliga författaren. I många fall torde det 

vara omöjligt att avgöra om en viss berättelse lovligen har publicerats på forumet utan att 

ta kontakt med användaren som har lagt upp den. 

 

Vad gäller omfattningen återges berättelserna i podcasten ibland i sin helhet och ibland i 

kortare versioner. Såsom nämndes i avsnitt 4.2.3 gäller i svensk rätt att ett tillåtet citats 

omfattning styrs av dess ändamål, med andra ord skiljer sig den tillåtna omfattningen från 

fall till fall. Som nämnt kan det i vetenskapliga eller kritiska framställningar vara tillåtet 

att återge ett kortare verk i sin helhet. Även i brittisk rätt är det en fråga som avgörs från 

fall till fall och i och med det nya stycket i artikel 30 CDPA behöver citatet inte heller 

motiveras med ett specifikt ändamål eller syfte. Hur ska man då avgöra tillåten omfattning 

för sådant återgivande som sker i Creepypodden? Såsom podcasten är oftast är uppbygg, 

med bakgrundsmusik och professionella uppläsare som vanligen spelar in ljudböcker, är 

syftet att förmedla innehållet i en berättelse på ett spännande och gripande sätt. Det före-

kommer varken någon vetenskaplig analys om innehållet i berättelserna eller någon kri-

tisk skildring av hur de är skrivna eller uppbyggda. Således kan det vara svårt att hävda 

att syftet med återgivningen av berättelserna i podcasten sker i vetenskapligt eller kritiskt 
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syfte, vilket ger att det antagligen inte är inom citaträttens gränser att återge någon berät-

telse i sin helhet. 

 

7.2.  Musikaliska verk 
Lika länge som tryckt text har funnits har musik skrivits ner på papper i form av noter. 

Noterna är dock inte musikens egentliga form, utan det är musiken i sig. Ifråga om musi-

kaliska verk gäller således till skillnad från de litterära, att deras form och innehåll är en 

och samma sak. För litterära verk är idéinnehållet föremål för rättsskyddet, medan det i 

musikaliska verk inte går att skilja på innehåll och form. Således är föremålet för den 

musikaliska upphovsrätten den formgestaltade tonkonstruktionen, vilken måste präglas 

av självständighet och originalitet och vara ett uttryck för skaparens individualitet.110 

 

Idag är det vanligt att musik skapas genom att befintliga musikverk mixas i varierande 

omfattning med ny musik för att skapa ett nytt verk. Det kan röra sig om så kallad samp-

ling där en melodislinga från ett klassiskt bluesverk inkorporeras i ett modernt hip-hop-

verk eller ett riff från en 80-talslåt som blir centralt i ett stycke av elektronisk musik. Att 

göra remixer och mash-ups av musik är emellertid inget nytt, men utvecklingen av an-

vändarvänliga datorprogram och mobilappar har gjort det möjligt för såväl amatörer som 

professionella att genom digital sampling kombinera, arrangera och mixa befintliga mu-

sikspår på en mängd vis. Sådana remixer utmanar dock gränserna för upphovsrätten. 

Även om remixer ofta bygger på redan producerade musikaliska verk kan omfattande 

kreativt arbete ändå ha legat till grund för remixen. Ofta kan det innebära att musiken 

delas upp i beståndsdelar för att sedan sättas ihop igen till en ny komposition.111 När den 

ursprungliga musiken är upphovsrättsligt skyddad uppstår frågan huruvida det är nödvän-

digt att den som skapar en remix genom digital sampling ber om tillstånd från upphovs-

mannen eller om remixen kan skapas inom ett upphovsrättsligt undantag, exempelvis ci-

taträtten. Olsson menar att sådan sampling emellertid inte är citat i upphovsrättslig me-

ning eftersom syftet med citat inte är att det citerade ska användas för att skapa andra 

verk.112 Jag anser däremot att det inte är klart huruvida sampling kan vara citat eller inte. 
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Är det tillåtet att med hjälp av citat av litterära verk skapa en ny litterär framställning, bör 

det likväl vara möjligt att skapa ett nytt musikaliskt verk med hjälp av musikcitat.  

 

Vad gäller svensk rätt finns ingen vägledande praxis som tydliggör gränserna för citaträt-

ten vid citering av musik. Ledning får istället tas från förarbeten och genom analoga tolk-

ningar av andra verkskategorier. Inte heller i Storbritannien finns någon praxis vad gäller 

fair dealing av musik som skapats efter att det nya stycket i artikel 30 trädde i kraft. Detta 

kan bero på att många  

 

Liksom litterära verk får musikaliska verk citeras. Däremot var det främst tänkt att cite-

ring av musik skulle vara tillämpligt då verket i notskrift citeras i en skriftlig framställ-

ning.113 Men om man beaktar det som diskuterades inledningsvis, att musikaliska verk 

till form och innehåll är ett, bör noter räknas till litterära verk. I förarbetena konstaterades 

emellertid att citaträtten bör kunna åberopas vid återgivning i musikaliskt verk, antingen 

som direkt citat eller som tema på vilket ett variationsverk byggs.114 Således bör det vara 

tillåtet att inte bara inspireras av ett musikaliskt verk utan även att direkt återge det eller 

använda en del av det för att bygga vidare och skapa ett nytt verk. I brittisk torde det 

också vara möjligt att göra musikcitat eftersom det inte uttrycks något i CDPA som skulle 

utgöra hinder för detta.115 

 

Även vid musikcitat krävs det att upphovsmannens ideella rätt respekteras och att han 

eller hon enligt 11 § upphovsrättslagen nämns i den omfattning och på det sätt som god 

sed kräver. Vid musikcitat kan det emellertid bli lite krångligare. Eftersom musik kan 

förmedlas på många olika sätt kan det i vissa sammanhang vara svårt att namnge upp-

hovsmannen i samband med musiken. Radiosändningar är klara exempel på där upphovs-

mannen oftast tydligt namnges av radiovärden, men då musik spelas i andra sammanhang, 

exempelvis på ett idrottsevenemang, är det ofta inte praktiskt att namnge upphovsman-

nen. I dessa fall bör källangivelse ske skriftligt eller i tillhörande skriftligt material, ex-

empelvis i eftertexterna till ett tv-program. Om melodin som citeras är tillräckligt välkänd 
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kan det i vissa fall inte behövas någon källangivelse alls, förutsatt att citatet i övrigt är 

regelrätt.116 Även i brittisk rätt (se avsnitt 6.2.5) finns kravet att källan ska anges i till-

räcklig utsträckning, såvida detta inte visar sig vara omöjligt av praktiska eller övriga 

skäl.117 Till synes är tröskeln för att uppfylla kravet på källangivelse både i svensk och 

brittisk rätt relativt låg. I de fall en ny musikkomposition, som delvis består av delar av 

andra musikverk, laddas upp på en UCC-plattform torde det därför räcka att källangivelse 

sker i kommentarsfältet eller liknande. 

 

För musikcitat krävs sedermera i såväl svensk rätt som brittisk rätt att det ursprungliga 

verket är offentliggjort när citeringen sker. Detta krav torde i de flesta fall uppfyllas utan 

några problem, en del av populariteten i sampling och remixing består i att skapa något 

nytt av musik som redan är känd och kanske har varit tillgänglig för allmänheten under 

lång tid.118 I fall av digital sampling kan det däremot bli problematiskt eftersom enkel-

heten i spridningen av musikfiler skapar oöversiktlighet i dels vem som är rättighetsinne-

havare och dels hur verket först blev tillgängliggjort. Musik som läggs upp på exempelvis 

YouTube eller SoundCloud kan ofta vara såväl originellt som derivat UCC. 

 

Upphovsrätt för musikaliska verk uppstår enligt svensk rätt automatiskt i samband med 

uppkomsten av verket förutsatt att verkshöjd uppnås. Det har ingen betydelse vilken in-

spiration som låg till grund för skapandet eller hur skapandeprocessen såg ut, det är verket 

i sig som skyddas.119 Den intressanta frågan är hur mycket och hur tydligt citaträtten till-

låter en kompositör att inspireras av en annan, det vill säg kvantitativt och kvalitativt. En 

vanligt förekommande uppfattning är att det är tillåtet att låna runt fyra takter utan med-

givande från upphovsmannen. Detta är däremot en missuppfattning och i själva verket 

går det inte att fastslå ett visst antal takter för hur långt ett musikcitat tillåts vara.120 Var-

ken i svensk eller brittisk rätt finns det någon vägledande praxis vad gäller tillåten om-

fattning av musikcitat. I brittisk rätt gäller, som nämnt, generellt att ett citat som är så 

omfattande att det konkurrerar med det normala nyttjandet av det ursprungliga verket 
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faller utanför fair dealing.121 EU-domstolen bekräftar också betydelsen av omfattningen 

i citaten. I Painer diskuterade generaladvokaten huruvida ett verk kunde citeras i sin hel-

het, i detta fall ett fotografi, och konstaterade att det kan vara nödvändigt för att göra en 

fullgod hänvisning till det ursprungliga verket.122 Den genomsnittliga digitala samplingen 

eller remixen lär sällan vara av det slag att det utgör ett substitut till det ursprungliga 

verket, vanligare är snarare att en remix hamnar inom en helt annan musikkategori än det 

ursprungliga verket. Ibland kan det nya verket till och med introducera det ursprungliga 

verket för en ny publik och därmed öka försäljningen eller streamingen av det.123 I svensk 

doktrin anges att det är vanligt att vid musikcitat dra gränserna snävt, till skillnad från vad 

som gäller i litterära citat där längre citat föredras för att undvika att citat tas ur dess 

sammanhang.124 Musikcitat omfattas enligt Karnell inte av den för litterära citat gällande 

tes att citatets längd oftast är av underordnad betydelse. Vid musikcitat måste istället så 

pass mycket återges att det framgår att citatet används i ett med verkets idé kongenialt 

syfte, vilket däremot inte får läggas till grund för en vidare musikalisk utveckling eller 

bearbetning.125 Av att förstå av detta ska alltså ett musikcitat vara så pass långt att det är 

möjligt att identifiera verket som ligger till grund för citatet. Enligt denna linje torde an-

vändning av en musikalisk beståndsdel, exempelvis ett ljud, inte anses som ett citat i upp-

hovsrättslig mening. 

 

Metall auf Metall 

Metall auf Metall är titeln på ett musikverk skapat av den tyska gruppen Kraftwerk, tillika 

den officiella benämningen på det mål i tyska högsta domstolen, Bundesgerighthof, i vil-

ket Kraftwerk var kärande. Målet rörde sampling av en ljudupptagning av Metall auf Me-

tall som hip-hopartisten Moses Pelham hade använt i ett av sina verk. Avgörandet anses 

vara av stor betydelse eftersom det är det första fall i Tyskland som berör frågan huruvida 

en sampling av en liten del av en ljudupptagning utgör intrång i producentens närstående 

rättigheter i ljudupptagning.126 
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7.3.  Filmverk och annan rörlig bild 
Filmverk anges i upphovsrättslagen som en egen verkskategori, i nordisk upphovs-

rättslagstiftning finns det dock ingen definition av begreppet filmverk.127 Enligt Auk-

torrättskommittén avsågs med termen filmverk främst ett resultat av inspelningsverksam-

het som var av sådant slag att ett verk kunde anses föreligga. Däremot kunde naturscene-

rier på film i princip inte anses som verk, inte heller upptagningar för pedagogiskt bruk 

eller de flesta journalfilmer. Vad gällde beskrivande icke-konstnärliga former av film an-

såg kommittén att det förelåg ett krav på självständig skapande insats, som avskilde en-

klare produkter som enbart registrerade bild och ljud i ett händelseförlopp.128 I en propo-

sition till upphovsrättslagen anförde departementschefen att till filmverk kunde räknas 

inte bara dramatiska filmer, utan även andra filmer, såsom kortfilmer, reportage- och 

journalfilmer och dylikt. Medan Auktorrättskommittén menade att icke-dramatiska filmer 

av beskrivande karaktär var att hänföra till litterära verk, ansåg departementschefen det 

naturligare att ansluta till vad som var allmänt godtaget inom Bernunionen, nämligen att 

filmverk generellt tillhörde det konstnärliga området.129 Filmverk kan vara komplicerade 

ur upphovsrättslig synpunkt eftersom det ofta är många medupphovsmän involverade, det 

är regissören, manusförfattare och kameramän som alla är delaktiga i att skapa verket.130 

 

Citat av filmverk kan förekomma på fler sätt, men vanligast är troligen i filmkrönikor 

eller dokumentärer där filmer behandlas i analytiskt och kritiskt sammanhang.131 I svensk 

rätt saknas däremot vägledande praxis för citaträtten vad gäller filmverk. I Storbritannien 

har det däremot kommit intressanta avgöranden, vilka visserligen kom före införandet av 

stycke 1ZA i artikel 30.1 CDPA, när kravet på kritik och recension fortfarande gällde. 

 

Time Warner Entertainment v Channel 4 

Målet rörde användandet av klipp från Stanley Kubricks film A Clockwork Orange, vil-

ken visades på biografer i Storbritannien mellan 1972 och 1973 för att därefter dras in 
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från marknaden av rättighetsinnehavaren och bli otillgänglig i hela Storbritannien. Klip-

pen, som bestod av 12 stycken i varierande längd mellan 10 och 115 sekunder, användes 

i ett dokumentärt tv-program, producerat av Channel 4, och handlade om dels filmen i sig 

och dels varför den dragits in från Storbritannien trots stort intresse från publiken.132 

 

Rättighetsinnehavaren, och tillika käranden i målet, Time Warner Entertainment yrkade 

att Channel 4 skulle förbjudas sända tv-programmet och menade att producenten inte 

kunde grunda sin användning på fair dealing enligt artikel 30.1 CDPA. Käranden vitsor-

dade att tillräcklig hänvisning till upphovsmannen fanns, men att svaranden inte kunde 

åberopa fair dealing eftersom (1) filmklippen hade erhållits på ett otillbörligt vis, (2) klip-

pen inte på ett korrekt sätt representerade filmen i sin helhet, (3) att klippen sammanlagt 

utgjorde mer än 8 procent av filmen och mer än 40 procent av tv-programmet, och att (4) 

syftet med programmet var inte recension eller kritik utan ett sensationsmakeri för att få 

filmen utgiven i Storbritannien igen.133 

 

Angående det sätt på vilket klippen hade erhållits menade Neill, Lord Justice, att eftersom 

filmen hade offentliggjorts och visats för allmänheten var det inte fråga om ett opublicerat 

verk. Vidare hade ett exemplar av filmen köpts lagligt på den franska marknaden, där den 

fortfarande fanns tillgänglig, och således fanns inget som talade att klippen hade erhållits 

på otillbörligt sätt.134 Henry, Lord Justice, tillade: 

”The mischief at which the Act is aimed is to prevent copyright owners of works which 

they have put in the public domain from picking and choosing as to who may review their 

works, when they may do so, and what clips they may use.”135 

 

I den andra punkten menade käranden att tv-programmet hade visat för många av filmens 

våldsamma scener vilket gett intrycket av att filmen innehöll mer våld än den i själva 

verket gjorde. Neill LJ poängterade att domstolen ska vara försiktig med att avfärda åbe-

ropande av fair dealing på grund av att kritiken eller recensionen enbart behandlar en del 

                                                
132 Time Warner v. Channel 4 s 1. 
133 Time Warner v. Channel 4 s 2. 
134 Time Warner v. Channel 4 s 14. 
135 Time Warner v. Channel 4 s 14.  
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av en film eller bok. Han fortsatte med att konstatera att det kan finnas många fall då det 

är legitimt att enbart kritisera och analysera en våldsam scen i en i övrigt lugn film. Henry 

LJ höll med och tillade att även om de använda klippen ansågs vara icke-representativa 

för filmen skulle det inte vara tillräckligt för att avfärda fair dealing. Såsom det är stadgat 

riktar sig fair dealing till det verkliga ändamålet med det kritiska uttrycket och såvida det 

inte rör sig om ett intrång förtäckt till kritik är det faktum att klippen inte representerar 

filmen i stort inte hinder för att åberopa fair dealing. 

 

Angående den totala längden av klippen poängterade Neill LJ att branschpraxis till synes 

var att tillåta filmklipp för recensioner som sällan var längre än 1 minut per klipp eller 4 

minuter totalt. Trots detta ansåg Neill LJ den totala längden av klippen i detta fall inte 

gick utöver vad som skulle anses rimligt, främst eftersom de ackompanjerades av voice 

overs innehållande kommentarer och kritik. 

 

Slutligen prövades ändamålet med tv-programmet. Enligt Time Warner utgjorde tv-pro-

grammet vaken kritik eller recension, utan var snarare ett ifrågasättande av Time Warners 

beslut att dra in filmen från den brittiska marknaden, med vilket man sökte åstadkomma 

en ny publicering av filmen. Således skulle det inte vara filmen i sig som var föremål för 

kritik och recension, utan beslutet. Enligt Neill LJ fanns det stöd för detta argument i tv-

programmet vari den avslutande kommentaren löd: 

”But if Stanley Kubrick will not let the British see ’A Clockwork Orange’ the he should 

at least have the moral courage to explain this decision. […] ’A Clockwork Orange’ is 

too good to be buried alive. It's a comic masterpiece, brilliant social prphecy and the most 

dazzling exposition of adolescent mentality. And, as a lost generation of teenagers will 

testify, it’s also about how good it sometimes feels to be bad.” 

 

 

På UCC-plattformar förekommer mycket material av rörlig bild, en stor del som olovligen 

har tillgängliggjorts där, men även annat som utgörs av både derivat och originellt UCC. 

UCC-filmer förekommer i flera olika former, vanligtvis hemmagjorda videor eller korta 

amatördokumentärer, remixer av befintliga filmverk, exempelvis remixer av trailers, och 
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hybridverk där hemmagjort material kombineras med delar av befintliga filmverk.136  

klipp som läggs upp på plattformar som YouTube är hemmafilmade klipp av händelser 

utan någon föregående planering eller produktion, i många fall roliga klipp på husdjur 

eller människor som beter sig klantigt. En annan vanligt förekommande kategori av UCC-

filmer är sådana där produkter av olika slag visas, testas och ges ett betyg eller omdöme. 

I denna kategori har det på senare år blivit populärt med klipp där personer spelar dator- 

eller tv-spel framför kameran, samtidigt som de kontinuerligt kommenterar sitt spelande 

och spelet i sig.137 Dator- och tv-spel är skyddade som datorprogram inom kategorin lit-

terära verk, det är således koden bakom programmet som skyddas och inte det visuella. 

De visuella delarna av dator- och tv-spel har av Högsta domstolen ansetts inte utgöra 

filmverk.138 

 

  

                                                
136 OECD, s 35. 
137 2013 blev dator- och tv-spels kommentatorn Felix Kjellbergs YouTube-kanal PewDiePie den 
mest prenumererade kanalen på YouTube och har idag 45 miljoner prenumeranter. 
138 NJA 2000 s 580. 
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8. Sammanfattande slutsatser 
Syftet med uppsatsen har varit att analysera citaträttens gränser och sätta den i en nutida 

kontext. Nya former av användning av upphovsrättsligt skyddat material och beteende-

mönster i online-miljön har skapat ett behov av att åter tydliggöra konturerna. 

 

Mängden praxis på området i svensk rätt är begränsad, men finns ändå i tillräcklig ut-

sträckning för att kunna bedöma de grundläggande frågorna. Det står fortfarande klart att 

citaträtten är ett av de områden som måste bedömas från fall till fall, där generella regler 

är svåra att ställa upp. Enligt JAS-fallet är exempelvis citaträtten inom pressens område 

särskilt vid eftersom det är den sedvänjan som har utvecklats. Men där ingen särskild 

sedvänja har hunnit utvecklas är det svårare att konstatera hur långt citaträtten sträcker 

sig. Traditionellt har citat för användning för kritiska och vetenskapliga ändamål fått åt-

njuta en bred tillämpning, vilket fortsättningsvis kommer att gälla. Eftersom några speci-

fika ändamål för citaträtten inte uttrycks i lagtexten vore det behövligt med praxis som 

ger vägledning angående citat som görs för andra ändamål än vetenskap och kritik. 

 

Ny teknik har möjliggjort utbredningen av kulturella och konstnärliga uttrycksformer ge-

nom att människor kan skapa och sprida personligt uttryck på ett annat sätt, utan att nöd-

vändigtvis söka ekonomisk vinning. UCC-plattformar har möjliggjort spridningen av 

amatörskapade verk, vilka kan ha skapats helt på egen hand eller i varierande grad ha 

inspirerats av eller inkluderat andra verk. För musikcitat har det konstaterats att det inte 

går att slå fast ett visst antal takter som är tillåtet att använda och inte heller får ett ett verk 

ligga till grund för en musikalisk utveckling. Samtidigt är mash-up och remixingrörelsen 

ett växande segment inom musiken som i stort bygger på användningen av befintliga verk 

där någon sedvänja inte ännu har utvecklats. 

 

Den brittiska rätten är på många sätt lik den svenska, främst eftersom bägge länders lag-

stiftning är anpassad efter Bernkonventionen och InfoSoc-direktivet. Inom brittisk rätt 

finns däremot en större mängd praxis vad gäller motsvarigheten till citaträtten – fair de-

aling. Enligt brittisk praxis läggs större vikt vid om ändamålet är för kommersiell vinning 

eller inte. Genom en sådan bedömning skulle remixing bland amatörer och entusiaster 

kunna frodas utan att användarna riskerar att bli åtalade för intrång. 
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Vad gäller användningen av UCC bland etablerade medier, i tv- och radioprogram ges 

det möjlighet bland annat genom citaträtten. Tillgängligheten av material och innehåll 

över internet riskerar dock att göra en del aktörer blinda inför riskerna. Var UCC-material 

kommer ifrån och vem som är upphovsman kan ibland vara den svåraste frågan, och det 

är således viktigt att medieföretag inte lockas av enkelheten i att publicera ett YouTube-

klipp, utan att ta reda på vem som innehar rättigheten till det. 

 

Citaträttens förhållande till UCC är på sätt och vis inte mer komplicerat än det är till 

traditionella typer av verk. Däremot är platsen varpå materialet finns tillgängligt såatt 

särskild vikt läggs vid de grundläggande kraven om tillräcklig källangivelse och att verket 

är offentliggjort 
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