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1 Inledning 

Only one thing is impossible for God:  

To find any sense in any copyright law on the planet. 

- Mark Twain 

1.1 Bakgrund 

Människor har sedan urminnes tider skapat kulturella verk vilka är immateriella till sin natur. 

Upphovsrättens rötter sträcker sig således långt tillbaka i historien. Runt slutet av medeltiden, 

i och med att boktryckarkonsten uppfanns, såddes fröna till den upphovsrätt vi känner till 

idag.1  Upphovsrättens juridiska konstruktion kan antas sammanhänga med att människor, 

när vi har skapat någonting, verkar ha ett behov av att få skörda frukterna av det nedlagda 

arbetet såväl som att få erkännande för det vi har gjort. Även om upphovsrätten är gammal 

utgör den också ett mycket viktigt inslag i dagens samhälle. Trots sin anrika historia kan 

upphovsrätt inte förstås som någonting statiskt utan den förändras i takt med samhällets 

utveckling. För att upphovsrätten ska fullgöra sin funktion krävs ändamålsenliga och 

välavvägda lösningar på sådana problem som upphovsrätten aktualiserar i vår tid. 

 

Upphovsrätten som institut har kommit att erbjuda rättsligt skydd till allt fler former av verk 

och upphovsrätten ekonomiska betydelse är ständigt ökande i dagens informationssamhälle.2 

För många företag utgör upphovsrättsliga tillgångar de största värden som företagen besitter. 

Många av näringslivets aktörer strävar också efter att minimera antalet fast anställda. Som en 

lösning på ökade krav på flexibilitet har anställda till betydande del kommit att ersättas av 

uppdragstagare.3 Följden blir att upphovsrättsliga verk i allt större utsträckning skapas av 

personer i uppdragsförhållande snarare än av anställda. Ofta reglerar uppdragsavtalet vad för 

verk som ska skapas, hur det ska skapas, skapandets tidsram och till vilket syfte skapandet 

sker. Ofta kan emellertid upphovsrättsliga frågor, såsom uppdragsgivarens upphovsrätt till 

det skapta verket, vara något som inte uttryckligen har berörts av parterna. 

 

Vad gäller upphovsrättsliga frågor i anställningsförhållanden har det i doktrin och rättspraxis 

utvecklats vissa s.k. tumregler för att lösa den intressekonflikt som uppstår mellan 

arbetsrättsliga och upphovsrättsliga principer. När upphovsrättsliga verk tillkommer i 

                                                 

1 Levin s. 25–28. 
2 Se SOU 2010:24 s. 59. 
3 Se exempelvis Calissendorff  s. 89 och Wainikka s. 598.  Det kan blott spekuleras huruvida detta är en följd av 

den svenska arbetsrättens utformning, eller om det närmast kan ses som symptomatiskt för vår tid. 
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uppdragsförhållanden är det emellertid mer osäkert hur eventuella intressekonflikter ska 

hanteras. Upphovsrättsliga uppdragsavtal spänner huvudsakligen över två olika 

rättsområden; det upphovsrättsliga och det avtalsrättsliga. Vid en analys av uppdragsavtal 

krävs följaktligen att det klargörs hur de båda rättsområdena förhåller sig till varandra.  

 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att utreda och analysera hur upphovsrättslig och avtalsrättslig 

avtalstolkning förhåller sig till upphovsrättsliga uppdragsavtal. I framställningen strävar jag 

efter att lyfta fram centrala upphovsrättsliga ändamål och belysa hur dessa influerar de 

avtalsrättsliga bedömningarna. Mer konkret kan syftet sägas vara att utvärdera vilka 

omständigheter som är betydelsefulla vid tolkningen av upphovsrättsliga uppdragsavtal, 

särskilt tysta uppdragsavtal (mer om uppdragsbegreppet i avsnitt 2.2.4 nedan).  

 

För att uppnå uppsatsens syfte kommer följande frågor att utredas och besvaras: 

- Hur kan upphovsrättsliga verk överlåtas eller upplåtas? 

- Vilka avtalstolkningsmetoder finns för att fastställa avtalsinnehåll? 

- Vilka rättspolitiska ställningstaganden och ändamål motiverar avtalsrättslig respektive 
upphovsrättslig avtalstolkning? 

- Vilken tolkning av upphovsrättsliga uppdragsavtal förespråkas i praxis och doktrin? 

- Vilka omständigheter är särskilt betydelsefulla för att bedöma omfattningen av 
uppdragsgivarens rättighetsförvärv till det skapta verket? 

 

 

1.3 Avgränsningar 

Uppsatsen kommer endast att behandla upphovsrättsliga uppdragsavtal. Utanför uppsatsens 

omfång faller således upphovsrättsliga överlåtelser där verket ej har tillkommit på 

uppdragsgivarens initiativ. Sådana överlåtelser behandlas endast översiktligt för att ge läsaren 

en förståelse för hur upphovsrättsöverlåtelser möjliggörs i det upphovsrättsliga systemet. Inte 

heller kommer andra immaterialrätter än upphovsrätt att behandlas. Vad gäller upphovsrätt 

och anställda kommer rättsläget att presenteras i den mån det är nödvändigt för att dels ge 

en helhetsbild över hur upphovsrättsliga frågor regleras i anställningsförhållanden, dels för 

att möjliggöra jämförelser. Upphovsrättsliga avtalstolkningsprinciper kommer behandlas i 

den utsträckning som krävs för att klargöra hur upphovsrättsliga uppdragsavtal tolkas. 
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Förutom utblickar mot dansk och norsk rätt kommer inte uppsatsen att behandla utländsk 

rätt. Inte heller kommer uppdragsavtal med gränsöverskridande karaktär eller eventuella 

sakrättsliga aspekter behandlas då det ligger utanför ramen för uppsatsen.  

 

Uppsatsens utgångspunkt är upphovsrättslig. Avtalsrättsliga aspekter kommer dock 

redogöras och analyseras, då uppdragsavtal rör sig i rättsområdenas gränsland. 

Framställningen kommer emellertid inte att problematisera det avtalsrättsliga området. Två 

avtalsrättsliga problematiseringar, vilka hade varit intressanta att utreda men som faller 

utanför uppsatsens syften, är huruvida det verkligen är lämpligt att göra en distinktion mellan 

tolkning och utfyllning och om det verkligen finns en enhetlig form av avtalstolkning.4 

 

EU-rätten kommer inte att behandlas i uppsatsen eftersom det saknas EU-rättsliga normer 

som reglerar frågan om uppdragstagares upphovsrätt. EU-domstolen har i sin praxis också 

fastslagit att EU-rättens bestämmelser, vilka rör arbetstagarförhållanden vid formgivning – 

reglerat i förordning (EG) nr 6/2002 av den 12 december 2001 om gemenskapsformgivning 

– ej är tillämpliga på uppdragstagarförhållanden.5 Det står således klart att det inte är aktuellt 

att tillämpa förordningen analogt på uppdragsförhållanden. 

 

 

1.4 Metod och material 

För att besvara frågeställningarna används i uppsatsen en traditionell rättsdogmatisk metod. 

Så långt kan allt sägas vara glasklart. Frågan är emellertid vad en traditionell rättsdogmatisk 

metod innebär. Jareborg beskriver rättsdogmatik som en ”rekonstruktion av rättssystem”.6 

Enligt Peczenik är det ett erkänt rättsdogmatiskt mål att ”framställa rättsordningen som ett 

koherent nätverk av huvudregler och undantag”.7 Mot bakgrund av dessa uttalanden är det 

min ambition att presentera läsaren en strukturerad framställning av det svenska 

rättssystemet. Eftersom föremålet för uppsatsen, det upphovsrättsliga uppdragsavtalet, berör 

både upphovsrätt och avtalsrätt kommer framställningen i stor utsträckning att kretsa kring 

lagstiftning som finns på dessa områden. För att klargöra rättsläget kommer rättspraxis, 

                                                 

4 För den intresserade läsaren hänvisas till Samuelsson, Tolkning och utfyllning för en utmärkt problematisering 

av distinktionen tolkning–utfyllning. Se även Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt s. 143. 
5 C-32/08 Fundación Española para la Innovación de la Artesanía mot Cul de Sac Espacio Creativo SL, Acierta 

Product & Position SA p. 45–55. 
6 Jareborg s. 4. 
7 Peczenik s. 249. 
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förarbetsuttalanden och juridisk doktrin användas. Då lagstiftning på området är ålderstigen, 

och rättspraxis i viss mån saknas, fyller den juridiska doktrinen en mycket viktig roll.  

 

Mot bakgrund av doktrinens betydande roll hade det varit intressant att problematisera det 

utredningsarbete som ligger till grund för ny upphovsrättslag. I utredningen agerar professor 

Jan Rosén som ensamutredare.8 Ur ett rättsdogmatiskt och rättsfilosofiskt perspektiv kan 

Roséns roll som ensamutredare tyckas vara i viss mån problematisk. Genom att Rosén 

hänvisar till sin egen doktrinära uppfattning kan han kraftigt influera utredningsarbetet på 

två olika ”plan”; dels i egenskap av doktrinär källa, dels i egenskap av utredare. 

Rättsvetenskapliga problem i anknytning till utredningen faller emellertid i stor utsträckning 

utanför ramen för uppsatsen och kommer inte behandlas. 

 

Rättspraxis från underinstanser kommer att redovisas trots att avgörandena saknar 

prejudikatvärde. Skälet till detta är att det finns väldigt få vägledande avgöranden från HD. 

Vidare kan analysen av underrättsavgöranden peka på rättsliga tendenser och 

utvecklingsmönster, samt belysa hur rättsläget har förståtts i praktiken.  

 

Dansk och norsk rätt kommer att kort redogöras och i viss mån ställas emot svensk rätt. 

Genom att den svenska rätten betraktas i ljuset av dessa rättsordningar, vilka har stora 

likheter med den svenska, kan skillnader på ett tydligt sätt åskådliggöras och större förståelse 

för svensk rätt erhållas.  

 

 

1.5 Disposition 

Uppsatsens disposition kan liknas vid ett timglas. I kapitel två kommer avtalsrättsliga och 

upphovsrättsliga utgångspunkter att analyseras och redogöras och i uppsatsens tredje kapitel 

kommer allmän avtalstolkning att behandlas. Förutsättningarna som presenterats i de båda 

kapitlen kommer därefter att bearbetas i det fjärde kapitlet, vari tolkningsmetoden för 

upphovsrättsliga uppdragsavtal kommer att klargöras. I kapitel fem tillämpas resultaten från 

de tidigare kapitlen på uppdragsavtal. I kapitel fem presenteras en rättslig analys och 

diskussion av sådana omständigheter som kan vara betydelsefulla vid tolkningen av 

upphovsrättsliga uppdragsavtal. I det sjätte och sista kapitlet presenteras några avslutande 

reflektioner rörande tolkningen av upphovsrättsliga uppdragsavtal. 

                                                 

8 SOU 2010:24 s. 3–4. Jan Rosén är professor vid Stockholms universitet. 
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2 Avtalsrättslig och upphovsrättslig bakgrund 

 

 

2.1 Avtalsrättsliga utgångspunkter 

Avsnittets syfte är att ge läsaren en översiktlig förståelse för vad ett avtal är, hur avtal bildas 

samt avtals huvudsakliga funktioner. 

 

I svensk rätt regleras ingående av avtal enligt AvtL. För avtals ingående krävs att de 

potentiella avtalsparterna, kontrahenterna, utväxlar två separata rättshandlingar vilkas innehåll 

överensstämmer. De båda rättshandlingarna benämns anbud och accept.9 Att innehållet ska 

överensstämma innebär att både anbud och accept ska ange samma avtalsinnehåll, alltså att 

båda parterna önskar ingå ett avtal med samma innebörd. 

 

Uttrycket rättshandling avser alla viljeförklaringar vars syfte är att skapa, förändra eller upphäva 

ett rättsförhållande. Viljeförklaringen består av två moment. Det första momentet består i att 

avgivaren ska ha en vilja eller avsikt att framkalla en viss rättsverkan (subjektiv del). Det andra 

momentet utgörs av att avgivarens vilja eller avsikt ska ha kommit till uttryck på sådant sätt 

att den kan uppfattas i sinnevärlden, framförallt att avsikten kan uppfattas av motparten 

(objektiv del).10 I princip gäller avtalsfrihet. Avtalsfriheten innebär att parter är fria att ingå 

avtal med vem de vill och att avtal kan ingås med vilket innehåll som helst.11 I svensk rätt 

uppställs som huvudregel inga speciella formkrav för ingående av avtal.12 

 

Avtalets mest grundläggande funktion är att det utpekar avtalsparterna och binder dem 

samman. Avtalet skapar en rättslig relation mellan parterna, ett rättsförhållande, där de  

binds gentemot varandra i förhållande till de avgivna viljeförklaringarna.13  Den rättsliga 

bundenheten uttrycks i principen pacta sunt servanda och innebär att parterna har en 

                                                 

9 Adlercreutz s. 53. 
10 A.a. s. 24. 
11 Se a.a s. 27 och Lehrberg 2009 s. 11. Det bör uppmärksammas att även om parterna kan ingå avtal med vilket 

innehåll som helst innebär det inte nödvändigtvis att ett sådant avtal accepteras och verkställs av 

rättsordningen, se exempelvis RH 2004:41. 
12 För vissa typer av avtal uppställs emellertid särskilda formkrav, exempelvis vid överlåtelse av fastighet. 
13 Adlercreutz s. 26. 
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skyldighet att uppfylla det som deras viljeförklaring omfattar.14 Ifall en part inte uppfyller vad 

den har lovat kan parten tvingas uppfylla förpliktelsen genom rättsliga tvångsåtgärder.15 

 

Parternas avgivna viljeförklaringar vid tidpunkten för avtalets ingående är därför av 

avgörande betydelse för att avgöra vilka prestationer de har att fullgöra enligt avtalet. För att 

bestämma avtalets innehåll parterna emellan kan det ytterst komma att krävas en tolkning av 

avtalet. 16 Sådan avtalstolkning behandlas närmare under avsnitt 3 nedan.  

 

 

2.2 Upphovsrättsliga utgångspunkter 

2.2.1 Upphovsrätt i Sverige, norden och internationellt 

Syftet med följande avsnitt är att kort belysa upphovsrättens utveckling i Sverige och norden, 

vilka rättspolitiska överväganden som ligger bakom upphovsrätten som institut, vad ett 

upphovsrättsligt verk är samt hur upphovsrätt kan överlåtas och upplåtas. 

 

Svensk upphovsrätt har gamla anor. Redan i 1810 års tryckfrihetsförordning stadgades en 

författares rätt till sitt skrivna verk.17 Svensk upphovsrättslagstiftning kan emellertid inte 

betraktas isolerad från omvärldens influenser. Snarast har den till stor del tillkommit genom 

internationellt samspel. Under 1800-talet skapades ett antal internationella konventioner på 

upphovsrättens område. Den mest kända av dessa är den s.k. Bernkonvention för skydd av 

litterära och konstnärliga verk.18 Förutom Bernkonventionen har Sverige också ingått andra 

internationella konventioner exempelvis det s.k. WIPO-fördraget om upphovsrätt från 1996 

och det s.k. TRIPS-avtalet. Inom EU har det tillkommit ett stort antal direktiv som syftar till 

att harmonisera medlemsstaternas upphovsrätt.19 

 

År 1938 tillsattes auktorrättskommittén. Kommittén hade i uppdrag att utreda frågan om en 

gemensam nordisk upphovsrättslig lagstiftning. Samarbetet resulterade i att Sverige, Finland, 

Danmark och Norge antog upphovsrättsliga lagstiftningar som i stor utsträckning 

                                                 

14 Adlercreutz s. 27 och Ramberg & Ramberg s. 27. 
15 Lehrberg 2009 s. 11. 
16 A.a. s. 16–17. 
17 Se Bernitz s. 39. 
18 Se Olsson s. 23. För närvarande (juni 2014) är 167 stater anslutna till konventionen. 
19 Se Levin s. 68. 
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överensstämde.20 Svensk upphovsrätt har därefter varit föremål för omfattande revideringar. 

Under 2010 har en utredning lagt fram förslag på en ny reviderad upphovsrättslag.21 

 

 

2.2.2 Upphovsrättsliga verk 

Av 1 § URL framgår att upphovsrätt omfattar litterära eller konstnärliga verk. Med litterära 

verk menas framställningar i ord, exempelvis böcker och tidningar. Litterära verk omfattar 

även, i en mer vidsträckt betydelse, andra sorters beskrivande framställningar såsom grafer, 

tabeller, ritningar och datorprogram. Begreppet konstnärligt innebär att framställningen är 

skapad med konstnärlig ambition och i syfte att nå en konstnärlig verkan, exempelvis 

filmverk, musikverk och konstverk.22  Upphovsrätt uppstår formlöst, utan registrering eller 

dylikt, vid tidpunkten för ett verks skapande. En förutsättning för att en framställning ska 

erhålla upphovsrättsligt skydd är att det har s.k. verkshöjd.23 Begreppet verkshöjd, vars  

innehåll har kommit att påverkas av EU-rätten, kan sägas innebära ett krav på originalitet.24 

Innebörden av originalitet är att verket ska härröra från upphovsmannen själv som ett resultat 

av dennes personliga och skapande insats.25 Upphovsrättens skydd omfattar inte ett verks 

bakomliggande idé utan endast upphovsmannens sätt att ge uttryck åt idén.26 

 

Vid tillkomsten av upphovsrättsliga verk har upphovsmannen som huvudregel stora 

möjligheter att utforma verken såsom denne önskar. För vissa former av verk, de som i 

doktrinen kallats industriella verkstyper – exempelvis datorprogram och brukskonst – är fallet 

delvis annorlunda.27 Som redan sagts omfattas dessa typer av verk av upphovsrätt om de 

uppfyller kravet på verkshöjd. 28  De industriella verkstyperna har emellertid också stora 

likheter med andra industriella rättsskydd i det att de är mer tekniskt präglade och ofta 

används i industriella eller praktiska sammanhang. En konsekvens av att de industriella 

verkstyperna också fyller praktiska funktioner är att upphovsmannens har mindre 

                                                 

20 SOU 2010:24 s. 63. 
21 Se a. bet. Några av de föreslagna ändringarna behandlas också i avsnitt 4.1 och 4.2.1 nedan. 
22 SOU 1956:25 s. 65. 
23 Se Levin s. 85–87. 
24 C-5/08 Infopaq International A/S mot Danske Dagblades Forening, särskilt p. 37–38. 
25 Se Levin s. 81. Jfr även NJA 2009 s. 159 där det tidigare verkshöjdsbegreppet tillämpades. 
26 Olsson s. 35 och Bernitz s. 60. 
27 Se exempelvis Bengtsson s. 39 samt Rosén 2006 s. 150 för en kort beskrivning av industriellt rättsskydd. 
28 Levin s. 90–108 samt NJA 1995 s. 164 och NJA 2009 s. 159. 
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valmöjligheter vad gäller verkens konstnärliga utformning, eftersom hänsyn måste tas till 

praktikaliteten. 

 

 

2.2.3 Upphovsrättens funktioner och rättspolitiska bakgrund 

För att förstå upphovsrättens funktioner krävs en analys av de ställningstaganden som 

uppbär upphovsrätten. I förhållande till upphovsmannen kan upphovsrätten sägas vara ett 

”rättighetsmynt” som tillgodoser två olika sorters rättigheter; den ekonomiska rätten och den 

ideella rätten.29 

 

Enligt Rosén är de befogenheter som upphovsrätten tillerkänner upphovsmännen grundade 

på sådana praktiska behov som upphovsmännen kan ha. Eftersom behoven förändras i takt 

med att samhället förändras kan också de upphovsrättsliga befogenheterna variera. Rosén 

menar att upphovsrätt i grunden handlar om en avvägning mellan upphovsmannens behov 

och allmännyttans och omsättningens intresse.30   

 

Den ekonomiska rätten framgår av 2 § URL och innebär en uteslutande rätt för 

upphovsmannen att förfoga över verket genom att antingen göra exemplar av verket eller 

genom att göra det tillgängligt för allmänheten. Rosén framhåller upphovsmannens 

förfoganderätt till verket som det huvudsakliga skälet bakom upphovsrättens utformning. 

Genom upphovsmannens ekonomiska kontroll över verket ges denne goda möjligheter att 

”skörda frukterna” av sitt upphovsrättsliga skapande.31 Nordell framhåller att upphovsrätten 

syftar till att ge upphovsmännen ersättning för det arbete som lagts ned på det konstnärliga 

skapandet.32 Bernitz är av uppfattningen att upphovsrättens rättsligt skyddade ensamrätt 

utgör en belöning för upphovsmannens skapande insats.33 

 

Upphovsrättens ideella sida strävar enligt Olsson efter att skydda bandet som finns mellan 

upphovsman och verk. 34  Enligt Rosén så har det ideella skyddet motiverats av att 

upphovsmannen ansetts ha en nära, personlig koppling till sitt skapade verk. 35 Bernitz menar 

                                                 

29 Se Olsson s. 56 och Bernitz s. 32. 
30 Rosén 1989 s. 101. Se även Levin s. 34–35 som framför liknande tankegångar. 
31 Rosén 1989 s. 156.  
32 Nordell 1997 s. 17. 
33 Bernitz s. 35, 63. 
34 Olsson s. 21, 27. 
35 Rosén 1989 s. 101. 
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att det skapade verket betraktas som ett uttryck för upphovsmannens personlighet, varför 

upphovsmannen också förtjänar en uteslutande ensamrätt till sitt verk.36  

 

Upphovsrättens ideella sida kan beskrivas utifrån ett vidare och ett snävare perspektiv. Det 

snävare perspektivet framgår av 3 § URL. Där stadgas att upphovsmannen dels har rätt att 

bli angiven som verkets upphovsman, dels har rätt att slippa kränkande ändringar av verket. 

Den ideella rätten i ett vidare perspektiv kan sägas färga ett flertal bestämmelser i URL, 

exempelvis 11, 28, 30, 33, 36, 40, 40 a, 42 §§.37  I exempelvis 11 § URL regleras i vilken mån 

upphovsmannen ska anges när verket återges offentligt, av 36 § URL framgår en rätt  

för upphovsmannen att göra ändringar i nya upplagor av litterära och konstnärliga verk och 

i 42 § URL begränsas möjligheten att utmäta upphovsrätter för upphovsmannens skulder. 

Av 28 § URL framgår att om inget annat har avtalats mellan parterna så får en upphovsrättslig 

förvärvare varken ändra verket eller överlåta det vidare. Bakgrunden till stadgandet är att 

upphovsmannen anses ha både ett ekonomiskt och ett personligt intresse i verket och hur 

det presenteras och förfogas på marknaden.38 Eftersom upphovsmannens intresse i verket 

berörs vid en vidareupplåtelse av förfoganderätt till verket, har det ansetts att 

upphovsmannen bör, såvida det saknas avtal om annat, förbehållas möjlighet att begränsa 

hur verket överlåts mellan förvärvare.39 Upphovsmannens ideella intresse av att kontrollera 

över verkets förfogande varierar emellertid beroende på typen av verk och den användning 

som överlåtelsen avser. Rosén menar att regeln är synnerligen betydelsefull för starkt 

konstnärligt präglade verk, där det kan anses vara av särskild vikt för upphovsmannen att 

kunna kontrollera över vem som förfogar över verket.40 Även Nordell menar att, när det 

gäller ideella intressen i upphovsrättsliga avtal, tappar de ofta i vikt antingen på grund av 

syftet med avtalet eller med hänsyn till avtalsobjektets egenskaper.41 

 

Rosén understryker att det inte är särskilt meningsfullt att göra en strikt indelning mellan 

upphovsrättens ekonomiska och ideella sidor, eftersom de båda rättighetsformerna inte kan 

anses klart åtskilda. Enligt honom är det mest träffande att säga att beaktandet av 

upphovsmannens ideella intressen genomsyrar upphovsrätten i dess helhet.42 Ta exempelvis 

                                                 

36 Bernitz s. 35. 
37 Rosén 2006 s. 161–164. 
38 Prop. 1960:17 s. 178. 
39 SOU 1956:25 s. 289, Rosén 2006 s. 182. 
40 Rosén s. 182. 
41 Nordell 1997 s. 353. 
42 Rosén 1989 s. 108. Se även Nordell 1997 s. 353. 
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den ekonomiska förfoganderätten, varigenom upphovsmannen ges möjlighet att erhålla 

ekonomisk kompensation för sin skapande insats. Ensamrätten utgör praktiskt sett också 

skydd för den ideella kopplingen i det att upphovsmannen kan begränsa hur andra får utnyttja 

verket.43 Rosén och Nordell framhåller även att upphovsrättens ideella sida har ekonomisk 

betydelse, i det att upphovsmannens ideella intressen måste beaktas när det handlar om 

överväganden som rör upphovsrättsliga förfoganden.44 Om en upphovsrätt enligt 28 § URL 

inte får vidareöverlåtas är en konsekvens att rättighetens ekonomiska värde minskar.  

 

Upphovsrätten fyller viktiga funktioner för samhället i stort. Den traditionella synen på 

upphovsrätt är att dess konstruktion i form av ensamrättigheter stimulerar det konstnärliga 

och litterära skapandet i samhället. På så vis gynnas den ekonomiska, sociala och kulturella 

utvecklingen.45 Genom att upphovsrättsligt skapande främjas motverkas kulturell stagnation 

och samhället får ta del av mer varierad kultur.46 Nuförtiden har upphovsrätt kommit att 

omfatta många fler former av verk än de rent konstnärliga, exempelvis de industriella 

verkstyperna nämnda ovan. Upphovsrättsliga verk har även kommit att få allt större 

ekonomisk betydelse.47 Min uppfattning är att en mer rättvisande bild ges om upphovsrättens 

ekonomiska funktioner lyfts fram och betonas ännu mer, snarare än att den kulturella 

stagnationen motarbetas.48 Ensamrätten utgör ofta också en avgörande förutsättning för den 

som överväger att investera i produktion och distribution av kulturprodukter.49 Det är svårt 

att tänka sig att någon skulle vara beredd att investera omfattande belopp i exempelvis 

filmproduktion om det saknas praktiska möjligheter att säkerställa avkastning av 

investeringarna.  

 

2.2.4 Upphovsrättslig överlåtelse och upplåtelse 

För att andra än upphovsmannen ska ha rätt att förfoga över verket krävs en överlåtelse av 

upphovsrätten från upphovsman till förvärvare. Upphovsrättsöverlåtelse regleras i kapitel 3 

                                                 

43 Rosén 2006 s. 167. 
44 Rosén 1989 s. 108, Nordell 1997 s. 353. 
45 Olsson s. 23 
46 Levin s. 31, 34–35, Bernitz s. 36, Rosén 1989 s. 101. 
47 Se vidare Olsson s. 28. 
48 Det bör emellertid framhållas att det finns de som är av motsatt uppfattning, exempelvis Piratpartiet. Enligt 

dem utgör upphovsrätten i dagsläget närmast ett hinder för samhällelig utveckling, se vidare 

http://www.piratpartiet.se/politik/faq/. 
49 Olsson s. 23 och Bernitz s. 36. 
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URL. Reglerna är praktiskt taget oförändrade sedan lagens tillkomst trots att stora 

förändringar har skett i samhället och på den upphovsrättsliga marknaden.50  

 

Enligt 27 § st. 1 URL får upphovsrätt överlåtas. I URL används ordet överlåtelse för både 

upphovsrättsliga överlåtelser och upplåtelser. 51  Begreppet överlåtelse avser en övergång av 

äganderätten till det upphovsrättsligt skyddade verket. Vid överlåtelse får förvärvaren en 

ensamrätt till verket även gentemot den ursprungliga upphovsmannen. Med upplåtelse avses 

att förvärvaren endast får en rätt att utnyttja verket. En sådan nyttjanderätt, vanligen kallade 

licens, kan vara både exklusiv och icke-exklusiv. Exklusiv licens innebär att endast licenstagaren 

har rätt att använda verket, medan icke-exklusiv licens innebär att nyttjanderätten till verket 

kan vara delad med upphovsmannen eller någon annan.52 Licensen kan också innehålla 

begränsningar i hur verket får nyttjas, var verket får användas och vilken tid nyttjanderätten 

omfattar.53 Vad gäller hur verket får nyttjas kan avtalet exempelvis reglera vilka former av 

media som verket får framställas i. Var verket får nyttjas kan omfatta de geografiska platser 

där verket får nyttjas. Under vilken tid verket får nyttjas reglerar under vilka tidsperioder 

licenstagaren har rätt att förfoga över verket. Det bör poängteras, vilket framgår av 27 § st.1 

URL, att verket inte är samma sak som exemplar av verket. Om ett exemplar av verket 

överlåts medför det inte, som huvudregel, en överlåtelse av upphovsrätt till verket. Med 

hänsyn till att den ideella rätten har sin grund i kopplingen mellan upphovsman och verk är 

det endast den ekonomiska rätten som kan överlåtas. Den ideella rätten kan däremot efterges 

av upphovsmannen i enlighet med 3 § st. 3 URL. Den ideella rätten kan dock inte efterges 

fullständigt utan endast avseende en till art och användning begränsad omfattning. När det i 

den fortsatta framställningen talas om en upphovsrättslig överlåtelse, upplåtelse eller 

övergång så omfattar begreppen också en avtalad eftergift av upphovsmannens ideella rätt.  

 

Avtalsfriheten enligt 27 § URL är omfattande. Det är i mycket stor utsträckning upp till 

parterna att avgöra villkor för överlåtelseavtalet, då URL:s regler för överlåtelser nästan helt 

uteslutande är dispositiva.54 URL uppställer inte heller några hinder för att avtala om framtida 

upphovsrättsliga verk, dvs. sådana verk som ännu inte tillkommit.55 Härigenom står klart att 

                                                 

50 SOU 2010:24 s. 15. 
51 Bernitz s. 74. Ett undantag är datorprogram som skapats i anställningsförhållande, 40 a § URL. Där används 

istället begreppet ”övergår”. 
52 Karnell s. 60. 
53 Rosén 2006 s. 137. 
54 Bernitz s. 111. 
55 Levin s. 506. 
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upphovsrättslagstiftningen möjliggör för upphovsrättsliga uppdragsavtal. Upphovsrättsliga 

uppdrag innebär att uppdragsgivaren träffar avtal med en upphovsman, uppdragstagaren, om 

förfoganderätt till ett upphovsrättsligt verk som ännu inte har skapats.56  Begreppet omfattar 

således inte avtal som avser befintliga upphovsrättsliga verk. Uppdragsavtal där parterna inte 

uttryckligen har valt att reglera upphovsrättsliga frågor, exempelvis vilken rätt till det skapade 

verket som uppdragsgivaren får, kommer fortsättningsvis benämnas som tysta uppdragsavtal.  

 

Om avtalsvillkor visar sig vara oskäliga kan villkoren komma att jämkas med en tillämpning 

av generalklausulen i 36 § AvtL.57 Av 28 § URL framgår att om inget annat har avtalats mellan 

parterna så får förvärvaren varken ändra i verket eller överlåta det vidare (närmare redogjort 

i avsnitt 2.2.3 ovan). Upphovsmannen kan emellertid lämna en generell rätt för förvärvaren 

att överlåta rättigheten vidare. Också om omständigheterna är sådana att upphovsmannen 

får anses ha samtyckt till vidareöverlåtelsen får förvärvaren vidareöverlåta rättigheter till 

verket även utan uttryckligt medgivande.58  

 

 

2.2.5 Sammanfattning av de upphovsrättsliga utgångspunkterna 

Upphovsrätten är en ensamrätt som uppstår formlöst hos upphovsmannen när denne har 

åstadkommit ett litterärt och konstnärligt alster med verkshöjd. Upphovsrättens 

huvudsakliga funktioner är att tillvarata upphovsmannens ekonomiska och ideella intresse i 

det upphovsrättsliga verket. Den ekonomiska rätten säkerställer att upphovsmannen, genom 

ensamrätten, ges möjlighet att erhålla ersättning för sitt skapande. Den ideella rätten skyddar 

i sin tur den personliga kopplingen mellan verket och upphovsmannen. Upphovsrättens 

ekonomiska rättigheter kan både överlåtas och upplåtas genom avtal medan 

upphovsmannens ideella rätt endast kan efterges. 

  

                                                 

56 Nordell 2004 s. 606. 
57 Bernitz s. 111. Här kan särskilt uppmärksammas Svea HovR dom den 24 april 1989 (NIR 1989 s. 394) där 

domstolen förklarade att ett långtidsavtal om konstförlag skulle upphöra att gälla på grund av oskälighet. 
58 SOU 1956:25 s. 289–290. 
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3 Avtalstolkning 

 

 

3.1 Allmänt och avtalstolkningens syfte 

Genom tolkningsverksamheten blir det möjligt att fastställa avtalsinnehållet. Avtalsinnehållet är 

vad som kan anses avtalat mellan parterna och det avgör avtalets rättsverkningar.59 Materialet 

som används vid tolkningsverksamheten kan benämnas tolkningsdata. Begreppet omfattar 

sådana fakta som är speciella för den aktuella avtalssituationen och som kan få betydelse vid 

bedömningen av avtalets rättsverkningar.60 Här bör uppmärksammas att avtalsinnehåll inte 

är samma sak som avtalets ordalydelse, även om de ofta sammanfaller. Avtalsinnehållet blir 

definitivt bestämt vid avtalsslutet.61  

 

I motiven till AvtL framförs att viljeförklaringars innehåll måste fastställas genom tolkning 

och att hänsyn måste tas till viljeförklaringens ordalydelse. Hänsyn ska därutöver tas till 

samtliga omständigheter som kan vara av betydelse för att göra en korrekt bedömning av 

viljeförklaringens innebörd.62  

 

Enligt Adlercreutz & Gorton verkar inställningen i svensk rättspraxis och doktrin vara att en 

objektiv tolkningsprincip är förhärskande, även om denna får sägas ha ganska oklar och 

otydlig innebörd.63 Lehrberg hävdar att tillitsteorin sannolikt ligger närmast gällande rätt. 

Tillitsteorin fäster avgörande vikt vid vad viljeförklaringens mottagare hade för befogade 

förväntningar.64 Enligt Lehrberg kan det också hända att det uppkommer situationer där 

tillitsteorin inte ger något svar på hur avtalet ska tolkas. I sådana fall måste ledning för avtalets 

tolkning istället tas från andra överväganden.65 Vahlén menar att det i nordisk doktrin och 

lagförarbeten brukar framhållas att tolkningen ska grundas på en allsidig bedömning av 

samtliga omständigheter vid förklaringens avgivande. Ett sådant tillvägagångssätt är enligt 

honom också det enda som är förenligt med det praktiska rättslivets krav. I andra situationer, 

                                                 

59 Adlercreutz & Gorton s. 52. 
60 A.a. s. 45.  
61 Se Ramberg & Ramberg s. 161. Omständigheter efter avtalsslutet, exempelvis hur en part har agerat, kan 

dock belysa hur parterna faktiskt uppfattat avtalet. 
62 NJA II 1915 nr 5 s. 251 Se även Adlercreutz & Gorton s. 39 och Lehrberg 2009 s. 34. 
63 Adlercreutz & Gorton s. 41. 
64 A.a. s. 40–41, Lehrberg 2009 s. 22–23. 
65 Lehrberg 2006 s. 236. 
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än där en partsorienterad tolkning är möjlig, menar han att valet av tolkningsregel bör få 

variera med hänsyn till ändamålsöverväganden.66 Olika doktrinära författare har således olika 

uppfattningar om avtalstolkningens tillvägagångssätt. Dessa skilda uppfattningar kan 

omöjligen ge ett entydigt svar på hur ett avtal bör tolkas i det enskilda fallet. Enligt mig kan 

den splittrade bilden dock belysa att tolkningen av avtal knappast är något statiskt, utan 

snarast är en verksamhet som måste vara ”levande” och tillåtas variera beroende på en mängd 

omständigheter. 

 

När man talar om avtalstolkning i vid bemärkelse avser man vanligtvis hela den process som 

är nödvändig för att fastställa ett avtals eller en viljeförklarings innehåll och rättsverkningar. 

Tolkningsprocessen brukar delas upp dels i tolkning dels i utfyllning. Avgörande för 

distinktionen är verksamhetens karaktär och verksamhetens föremål.67 Tolkning i snävare 

betydelse är det förfarande där avtalets innehåll fastställs med hänsyn till omständigheter som 

är specifika för den aktuella avtalssituationen.68 Ett annat sätt att beskriva tolkningen på är 

att det gäller att precisera vilket innehåll avtalet har som rättsfaktum. 69  Utfyllning kan 

beskrivas som den ytterligare verksamhet, utöver tolkningen, som krävs för att fastställa en 

rättshandlings rättsverkan. Avtalet kompletteras med sådant som inte kan anses reglerat av 

den specifika avtalssituationen.70 Det handlar om en tillämpning av materiella rättsregler, 

sedvänjor, normer och liknande som rättsordningen kopplar till den aktuella avtalstypen.71  

 

 

3.2 Tolkningsreglernas rättspolitiska bakgrund 

Beroende på vilken metod som tillämpas vid avtalstolkningen kommer det att leda till olika 

resultat. Det finns därför anledning att reflektera över vilka rättspolitiska överväganden, 

målsättningar och värderingar som uppbär tolkningsreglerna. Sådana bakomliggande 

omständigheter kommer nämligen att påverka vilka ändamål och intressen som 

tolkningsreglerna tillgodoser. För den fortsatta framställningen är det viktigt att läsaren håller 

denna aspekt av tolkningsreglerna i åtanke. Om olika tolkningsregler leder till olika utfall är 

det också av avgörande betydelse för att förstå när de olika tolkningsreglerna bör användas. 

                                                 

66 Vahlén s. 190. 
67 Adlercreutz & Gorton s. 15, Lehrberg 2006 s. 238. 
68 Adlercreutz & Gorton s. 15–17. 
69 Lehrberg 2006 s. 237. 
70 Adlercreutz & Gorton s. 16, 29, Lehrberg 2006 s. 238. 
71 Adlercreutz & Gorton s. 15–17, Lehrberg 2006 s. 232. 
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Lehrberg menar att avtalet bör betraktas som ett verktyg i partsautonomins tjänst. 

Avtalsrättsliga tolkningsregler bör därför främja den avtalsrättsliga huvudregeln att avtal ska 

hållas.72 Konsekvensen av en sådan målsättning är att tolkningsreglerna bör utformas på 

sådant vis att parternas syfte med avtalet i största möjliga utsträckning realiseras.73 Mot denna 

bakgrund utgör parternas syfte med avtalet, eller en viss avtalsklausul, ett mycket 

betydelsefullt tolkningsdatum.74 Man kan också hävda att det omvända gäller, dvs. i enlighet 

med partsautonomin finns det ett intresse av inte låta en part bli bunden av ett avtal som inte 

överensstämmer med partens avgivna viljeförklaring. Partsautonomiintresset får emellertid 

ibland ge vika för att skydda medkontrahenten, om motparten haft en befogad inställning att 

ett avtal med visst innehåll kommit till stånd (jfr tillitsteorin ovan).75  Också Adlercreutz & 

Gorton betraktar det som en fundamental målsättning att tolkningsreglerna medför att 

utrymme ges åt partsautonomin inom avtalsfrihetens ram.76  

 

Ibland kan det vara svårt eller omöjligt att avgöra vad parterna faktiskt har haft för avsikt 

med avtalet. Även i sådana fall måste avtalets rättsverkningar fastställas. Lehrberg framhåller 

att det därför måste finnas ytterligare ändamål för tolkningsreglerna att tillgodose, vid sidan 

av att parternas avtalssyften ska realiseras. Han framhåller att tolkningsreglerna bör leda till 

lämpliga och rimliga lösningar, vilka främjar omsättningen och/eller leder till viss balans i 

avtalsförhållandet.77 

 

Min slutsats är att utformningen av de avtalsrättsliga tolkningsreglerna är beroende av vilka 

ändamål som reglerna strävar efter att tillgodose. Det verkar finnas viss enighet i doktrinen 

för att tolkningen, som avtalsrättslig utgångspunkt, bör inriktas på att parternas syfte med 

avtalet uppfylls. Om något partssyfte är omöjligt att urskilja bör reglerna för avtalstolkning 

istället utformas på ett sådant sätt att de leder till lämpliga och rimliga avtalstolkningar, vilket 

i förlängningen gynnar samhället i stort. 

 

 

                                                 

72 Lehrberg 2009 s. 29, Lehrberg 2006 s. 243. 
73 Lehrberg 2006 s. 244, Adlercreutz s. 41. 
74 Lehrberg 2006  s. 262. 
75 A.a. s. 244. 
76 Adlercreutz & Gorton s. 19. 
77 Lehrberg 2006 s. 254. 
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3.3 Tolkningsverksamheten 

3.3.1 Uttryckligt och tyst avtalsinnehåll 

Avtalsinnehåll kan vara både uttryckligt och underförstått. Underförstått avtalsinnehållet är 

sådant som kan framtolkas ur omständigheterna. 78  Svårigheten vad gäller underförstått 

avtalsinnehållet är att dra gränsen mellan å ena sidan sådana fakta som parterna underförstått 

har avtalat om och å andra sidan sådana fakta som endast har varit en förutsättning för 

parterna att ingå avtalet. Fakta som endast har varit en förutsättning för parterna att ingå 

avtalet täcks inte av någon partsvilja, och är därför inte heller en del av avtalsinnehållet.  

 

För att något ska vara underförstått avtalat krävs enligt Karlgren att det har varit uppe i 

parternas medvetande och har blivit föremål för deras beslut.79 Att något ska ha varit uppe i 

parternas medvetande kan förstås som att parterna har tänkt på förutsättningen, eller i vart 

fall bearbetat den mentalt och har utgått från att förutsättningen är uppfylld. Underförstått 

avtalsinnehåll är således sådana fakta och omständigheter som, utan att parterna uttryckligen 

har berört dem, kan anses vara täckta av båda parternas vilja och avsikt. Förutsättningar 

utmärks istället av att parterna inte har tagit ställning till eventualiteten att de i dagsläget, eller 

i framtiden, kan komma att bli felaktiga.80 Även en fråga som för parterna har framstått som 

självklar kan stundtals anses som underförstådd. 81  Ramberg & Ramberg menar att 

underförstådda gemensamma partsavsikter också kan benämnas som parternas outtalade 

gemensamma förutsättningar. 82  De menar att det i praktiken är svårt att fastställa 

underförstådda partsavsikter eftersom det krävs att avsikten har varit gemensam för båda 

parterna. Det är alltså inte tillräckligt att avsikten varit underförstådd för den ena parten. 

Ramberg & Ramberg betonar dock att objektiva förhållanden ibland kan leda till att man kan 

fastställa en gemensam underförstådd partsavsikt. 83 

 

I avsnitt 5 nedan kommer redogöras och analyseras sådana omständigheter som, med hänsyn 

till förutsättningarna i det enskilda fallet, kan peka på underförstådda avtalsvillkor i 

uppdragsförhållanden. 

 

                                                 

78 Adlercreutz & Gorton s. 52, Ramberg & Ramberg s. 133. 
79 Karlgren s. 216. 
80 Adlercreutz & Gorton s. 52. 
81 A.a. s. 52–53. 
82 Ramberg & Ramberg s. 129. 
83 A.a. s. 130. 
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3.3.2 Partsorienterad tolkning 

Om det är möjligt att fastställa parternas gemensamma avsikt avseende avtalsinnehållet är 

detta det viktigaste tolkningsdatumet. Avtalstolkning, med hänsyn till vad som kan visas vara 

parternas gemensamma avsikt, kallas partsorienterad tolkning. Partsorienterad tolkning kan leda 

till att avtalets uttryckliga ordalydelse åsidosätts till förmån för ett avtalsinnehåll som är 

förenligt med partsavsikten.84 Att bevisa vad parterna gemensamt har avsett ska vara avtalat, 

i enlighet med den partsorienterade tolkningen, är emellertid många gånger svårt. Ofta utgör 

därför avtalets ordalydelse det viktigaste tolkningsdatumet. 

 

 

3.3.3 Avtalets ordalydelse 

I NJA 2007 s. 35 framhöll HD att tolkningen skulle göras utifrån avtalets lydelse i objektiv 

mening ”med utgångspunkt från textens normala språkliga betydelse”. Vidare skulle avtalet 

ses som en helhet och enskilda avtalsvillkor måste läsas mot bakgrund av hela avtalet. Den 

stora vikt som tillmäts avtalets ordalydelse leder till att ordalydelsen vanligtvis utgör 

utgångspunkt för domstolarnas tolkningsverksamhet. 85  Ifall avtalets ordalydelse är oklar 

och/eller motstridig medför detta dock att betydelsen reduceras i förhållande till andra 

omständigheter.86 Om parterna har valt att inte uttryckligen reglera en fråga, såsom är fallet 

vid tysta uppdragsavtal, ger avtalets ordalydelse föga ledning. När avtalsinnehållet ska 

fastställas måste istället ledning tas från andra omständigheter, såsom avtalets syfte. 

 

 

3.3.4 Avtalssituationen och avtalets syfte 

Avtalssituationen och avtalets syfte kan komma att ha stor betydelse både för  

tolkning och utfyllning.87 Om det är fråga om oklara eller underförstådda avtalsvillkor blir 

avtalssituationen och avtalssyftet än mer betydelsefulla, eftersom det då saknas uttryckliga 

avtalsvillkor som kan ge vägledning i det enskilda fallet. I NJA 1974 s. 526 fastslog HD att 

avtalsinnehållet, mot bakgrund av avtalets syfte, var vad parterna fick anses ha ”utgått från” 

och vad som kunde ”anses underförstått mellan parterna”. Också vid tolkningen av avtalet i 

NJA 1998 s. 364, som rörde den rättsliga betydelsen av en spärrförbindelse, fäste HD 

                                                 

84 Adlercreutz & Gorton s. 57–58, Lehrberg 2006 s. 246. 
85 Adlercreutz & Gorton s. 60. 
86 A.a. s. 60–61. 
87 A.a. s. 63. 
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avgörande vikt vid syftet med avtalet. I NJA 1992 s. 439 tillmätte HD avtalets ändamål 

avgörande betydelse. I målet var ett avtal ingånget mellan två näringsidkare och enligt avtalet 

förband sig den ena parten att avstå från att använda vissa varubenämningar i sin 

näringsverksamhet. HD fastslog att en ”naturlig tolkning” av giltighetstiden var att parterna 

avsett att reglera förhållandet sinsemellan så länge som användning av varunamnet kunde 

tänkas leda till tvist. Också i NJA 2010 s. 559 (vilket behandlas utförligare nedan) tillmätte 

HD parternas syfte med avtalet avgörande betydelse. HD konstaterade att om en rätt till ett 

upphovsrättsligt verk upplåtits för att användas som omslag på en produkt, avsedd för 

vidareförsäljning på konsumentmarknaden, får det ”i regel anses vara underförstått” att 

nyttjanderätten omfattar också en rätt att använda verket för marknadsföring av produkten. 

Betydelsen av avtalssituationen och avtalets syfte, i förhållande till upphovsrättsliga 

uppdragsavtal, analyseras närmare i avsnitt 5.8 nedan. 

 

 

3.3.5 Relationen mellan avtalets parter och parternas förpliktelser 

Storleken på en avtalad ersättning kan vara en betydelsefull omständighet när den ställs i 

relation till motpartens prestation. Balansen mellan parternas ömsesidiga förpliktelser kan då 

fungera som ett tolkningsdatum. 88  Vid avtalstolkningen kan också parternas inbördes 

förhållande (exempelvis konsument–näringsidkare och anställd–arbetstagare) samt 

asymmetrier i parternas makt- och kunskapsförhållande ha betydelse för avtalstolkningen.89 

Hur parternas förpliktelser och inbördes förhållande kan inverka på tolkningen av 

uppdragsavtal redogörs och analyseras under avsnitt 5.4–5.7 nedan. 

 

 

3.4 Utfyllning 

3.4.1 Individuell utfyllning 

Individuell utfyllning kan sägas vara att sådana frågor, som inte parterna själva har tänkt på 

att avtala om, kan lösas med hjälp av omständigheter som framgår av den aktuella 

avtalssituationen. Frågorna löses så att säga i ”avtalets anda” eller i enlighet med ”parternas 

hypotetiska vilja”.90 Syftet med avtalet är då en viktig faktor; vad är egentligen anledningen 

                                                 

88 Adlercreutz & Gorton s. 65. Se även NJA 1940 s. 179, NJA 1946 s. 482. 
89 A.a. s. 18. 
90 A.a. s. 29, Vahlén s. 204. 
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till att parterna har ingått avtalet, vad ska uppnås med avtalet osv.91 Adlercreutz & Gorton 

framhåller NJA 1950 s. 15 som ett sannolikt exempel på individuell utfyllning.92 I fallet var 

ett avtal ingånget mellan ett bolag och en uppfinnare, där bolaget förvärvat tillverknings- och 

ensamförsäljningsrätten till uppfinningen. Uppfinnaren skulle i sin tur erhålla dels ett 

engångsbelopp, dels ett belopp per såld enhet. Det fanns ingen uttryckligt avtalad skyldighet 

för bolaget att tillverka och sälja enheter baserade på patentet. Trots avsaknad av uttrycklig 

skyldighet för bolaget att tillverka och sälja enheter fastslog domstolen att bolaget i och med 

avtalet fick anses ha åtagit sig sådan tillverkning och försäljning. 

 

Individuell utfyllning i förhållande till uppdragsavtal behandlas närmare under avsnitt 5.8. 

 

 

3.4.2 Utfyllning med rättsregler och sedvänja 

Utfyllning av avtalet, med rättsregler och sedvänjor, sker som huvudregel endast om 

avtalsinnehållet inte kan fastställas genom tolkning eller individuell utfyllning.93 Juridiska 

tolkningsregler, och då särskilt tolkningsregler som ger en omedelbar materiell lösning, 

materiella tolkningsregler, utgör dispositiva rättsregler som kan utfylla avtal.94 Följden av att 

tolkningsregler och andra typer av dispositiva rättsregler utfyller parternas avtal är att normer 

vilka inte nödvändigtvis är täckta av partsvilja blir en del av avtalsinnehållet. Vilken typ av 

utfyllande regler som kan aktualiseras är beroende av vilken avtalstyp det rör sig om. 

Utgångspunkten för valet av utfyllande rätt är att det, med hänsyn till den gällande 

avtalssituationen, kan förväntas leda till lämpliga och praktiska resultat.95 I NJA 1970 s. 122, 

som rörde mäklaruppdrag, tog HD hänsyn till ”avtalets särskilda natur” samt vad som ansågs 

gälla inom närliggande rättsområden. I NJA 1983 s. 701 hade en restaurang åtagit sig att 

tillhandahålla gästerna en festlokal samt att servera en måltid. HD ansåg att restaurang var 

skadeståndsskyldig till följd av försummad tillsynsplikt rörande gästernas jackor, då 

restaurangens åtaganden även innefattade ”vissa förpliktelser mot de personer som deltar i 

sammankomsten”. Om avtalets ordalydelse är oklar uttalade HD i NJA 2012 s. 597 att det 

är naturligt att ”vid bestämningen av avtalsinnehållet utgå från vad som gäller enligt dispositiv 

                                                 

91 Adlercreutz & Gorton s. 29. 
92 A.a. s. 30. 
93 Se a.a. s. 21, Lehrberg 2009 s. 209, Lehrberg 2006 s. 298. Här bortses från att avtalet kan utfyllas med 

tvingande rättsregler, då det saknas sådana rättsregler för uppdragsavtals vidkommande. 
94 Adlercreutz & Gorton s. 23. 
95 Se a.a. s. 22–23 och Lehrberg 2009 s. 213. 
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rätt”. Handelsbruk och sedvänjor inom en viss bransch kan fungera som utfyllande 

rättsregler.96 En förutsättning för att fylla ut avtalsinnehållet med branschpraxis är det är 

vanligt förekommande i branschen. På så vis ligger det i linje med vad parterna vanligtvis har 

förväntat sig. 97 Under avsnitt 5.9 nedan behandlas frågan hur dispositiv rätt, och då i 

synnerhet sedvänjor, kan vara en betydelsefull omständighet vid tolkningen av uppdragsavtal. 

 

 

3.5 Sammanfattande kommentar rörande avtalstolkning 

Avtalsrätten möjliggör för eniga kontrahenter att ingå avtal med vilket innehåll som helst. 

Eftersom avtalet är bindande för parterna krävs det ytterst, om parterna är oense om vad 

avtalet egentligen innebär, att rättsordningen fastställer avtalets rättsverkningar. 

Fastställandet av rättsverkningar benämns avtalstolkning. Avtalstolkningen delas traditionellt 

upp i tolkning och utfyllning. Tolkningen innebär att avtalsinnehållet fastställs med hänsyn 

till omständigheter som är specifika för den aktuella avtalssituationen. Utfyllning är den 

process, utöver tolkningen, som krävs för att avgöra vilken rättsverkan avtalet har. Vid 

tolkningen beaktas alla omständigheter kring avtalssituationen som kan avgöra vad parterna 

uttryckligen eller underförstått har avtalat. Avtalets ordalydelse är av särskild vikt, men i stort 

sett alla omständigheter som kan visa vad parterna faktiskt har avsett kan beaktas såsom 

avtalets syfte, avtalssituationen och parternas förpliktelser. Vid utfyllningen fylls luckor i 

avtalet ut. Det kan ske antingen med hänsyn till parternas hypotetiska vilja eller med hänsyn 

till andra normer, såsom dispositiv rätt, sedvänja eller tolkningsregler. Ett av huvudsyftena 

med de avtalsrättsliga tolkningsreglerna är att främja partsautonomin. Mot denna bakgrund 

bör tolkningsreglerna vara utformade på ett sådant sätt så att parternas avsikt med avtalet 

uppfylls. Inte heller bör en part bli bunden av ett avtal som inte är i enlighet med dennes 

avgivna viljeförklaring. Om det är omöjligt att fastställa vad parterna avsett med avtalet bör 

tolkningsreglerna i vart fall leda till lämpliga och rimliga lösningar.   

                                                 

96 Adlercreutz & Gorton s. 23–24. 
97 Se a.a. s. 28, Ramberg & Ramberg s. 150. 
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4 Upphovsrätt i uppdragsförhållande 

 

 

4.1 Inledande ord 

I följande kapitel kommer jag att analysera vilken tolkning som förespråkas för 

upphovsrättsliga avtal i allmänhet och upphovsrättsliga uppdragsavtal i synnerhet. 

 

Inledningsvis kan man fråga sig vad som kännetecknar ett upphovsrättsligt 

uppdragsförhållande. För den fortsatta framställningen bör läsaren ha i åtanke att 

uppdragsförhållandet kan röra skapandet av de mest skiftande former av upphovsrättsliga 

verk. Det kan röra en beställning av ett fotografi, ett datorprogram, ett figurmärke tänkt att 

vara företagslogotyp, en reklamjingel avsedd för radioreklam eller en skönlitterär roman. 

Övriga omständigheter kan också variera avsevärt mellan olika uppdragssituationer. 

Uppdragsgivaren och uppdragstagaren kan båda vara privatpersoner, den ena kan också vara 

näringsidkare medan den andra är ett aktiebolag, ett handelsbolag eller en myndighet. 

Skapandet av verket kan för uppdragstagaren vara antingen rent rutinarbete eller kräva 

avsevärda ansträngningar. För uppdragsgivaren kan beställningen i somliga fall vara av 

förhållandevis liten betydelse, i andra fall kan uppdraget ha avgörande inflytande på 

uppdragsgivarens verksamhet. I en del fall kan tänkas att uppdragsgivaren i stor utsträckning 

skapar förutsättningarna för verkets tillkomst och styr över uppdragstagaren. 

Uppdragsgivarens kontroll kan då vara så omfattande att uppdragstagaren i praktiken ges 

mindre självständighet än vad som är fallet i ett anställningsförhållande. I andra fall kanske 

uppdragsgivaren lämnar uppdragstagaren i stort sett fria tyglar vad gäller det konstnärliga 

skapandet. En av hållpunkterna för framställningen är i vart fall att det inte föreligger ett 

uttryckligt anställningsavtal mellan avtalsparterna. Inte heller är förhållandet sådant att det 

skulle komma att betraktas som ett anställningsförhållande vid en rättslig prövning.98 

 

Upphovsrättslagen innehåller ingen särskild reglering för verk tillkomna i 

uppdragsförhållanden. Tidigare fanns den s.k. beställarregeln i FotoL. Regeln innebar att ifall 

inte annat uttryckligen avtalats så tillkom upphovsrätten till ett beställt fotografi beställaren.99 

När fotografirätten infördes i URL togs dock beställarregeln bort. Anledningen var till stor 

                                                 

98 En sådan bedömning görs i exempelvis AD 2012 nr 24. 
99 Prop. 1993/94:109 s. 29. 
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del att det ansågs olämpligt med en särskild regel som endast gällde fotografier men inte 

andra typer av upphovsrättsliga verk.100  

 

I 40 a§ URL stadgas en särskild reglering som emellertid endast omfattar datorprogram 

skapade av anställda. Såvida inte annat har avtalats tillkommer både den ekonomiska och den 

ideella rätten till sådana program arbetsgivaren.101 För andra verk än datorprogram, vilka har 

framställts i ett anställningsförhållande, gäller den i rättspraxis fastslagna och i doktrin 

accepterade s.k. tumregeln.102 Tumregelns innebörd, såsom den fastslagits av AD, är att: 

 ”Arbetsgivaren får inom sitt verksamhetsområde och för sin normala verksamhet 

utnyttja sådana verk som tillkommer som ett resultat av tjänsteåligganden gentemot 

arbetsgivaren. Arbetsgivarens rätt avser utnyttjanden för de ändamål som kan förutses 

när verket tillkommer.”103  

 

När nu fallet är sådant att det finns en tumregel etablerad för anställningsförhållanden, kan 

då inte en lösning vara att tillämpa tumregeln även på uppdragsförhållanden? En sådan 

tankegång har framförts av Bergström & Strömholm vilka menar att tumregeln bör tillämpas 

även vid tysta uppdragsförhållanden.104  Vid första anblick kan det tyckas vara en enkel 

lösning på den upphovsrättsliga oklarhet som råder vid tysta uppdragsavtal. Calissendorff 

framhåller dock att det kan vara problematiskt att tillämpa tumregeln generellt, eftersom en 

sådan tillämpning knappast kan ta hänsyn till den stora variation av förutsättningar som gäller 

för uppdragsavtal.105 Jag anser att Calissendorff lyfter en viktig poäng. Som framgick av 

redogörelsen ovan kan uppdragsavtalens förutsättningar skilja sig kraftigt åt. Mot denna 

bakgrund är det enligt mig högst tveksamt om en huvudregel av modellen ”one size fits all” 

är vare sig ändamålsenlig eller lämplig. Om tumregeln alltid tillämpas vid uppdragsavtal är 

snarast risken att upphovsmännens situation försämras. Anledningen till det är att en generell 

tillämpning av tumregeln vid uppdragsavtal kan det leda till att upphovsmän, så fort det 

handlar om ett uppdragsförhållande och oavsett omständigheterna i det enskilda fallet, 

förlorar rätten till sina verk. En sådan följd skulle riskera att stå i konflikt med upphovsrättens 

                                                 

100 Se Prop. 1993/94:109 s. 29. 
101 Det kan här uppmärksammas att det, i strid med upphovsrättens reglering i övrigt, faktiskt är möjligt för 

arbetsgivaren att överta även den ideella rätten. 
102 I utredningsförslaget till en ny upphovsrättslag finns även förslag om att lagfästa en regel med liknande 

innebörd, se SOU 2010:24 s. 313–316. 
103 AD 2002 nr 87. 
104 Bergström & Strömholm s. 66. Jfr även Karnell s. 55–56 där Karnell menar att reglerna för uppdragstagare 

och arbetstagare – vid gränsfall – bör vara eftersträva enhetlighet. 
105 Se Calissendorff  s. 98.  
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belönande syften. Problemet Bergström & Strömholms förslag kan sägas vara att tillämpa en 

väldigt generell regel på situationer som är långtifrån generella eller homogena till sin natur. 

Konsekvenserna riskerar enligt mig att bli allt annat än lyckade. Av den framställning som 

följer nedan står också klart att Bergströms ståndpunkt har rönt mycket litet stöd i vare sig 

doktrin eller praxis. För att hantera upphovsrättsliga frågor vid tysta uppdragsavtal räcker det 

således inte att ta sin tillflykt till tumregeln. 

 

 

4.2 Specialitetsgrundsatsen 

4.2.1 Tolkningsregelns traditionella innebörd 

URL stadgar inga särskilda tolkningsregler för upphovsrättsliga avtal. Utgångspunkt för 

tolkningen är istället allmänna avtalsrättsliga tolkningsprinciper och tolkningsmetoder.106 Om 

parternas gemensamma avsikt kan fastställas enligt en partsorienterad tolkning är den 

avgörande för avtalsinnehållet.107 I andra fall måste samtliga omständigheter vid avtalsslutet 

beaktas och då i synnerhet avtalets ordalydelse.108 Vid första anblick överensstämmer således 

den upphovsrättsliga avtalstolkningen i stor utsträckning med vad som gäller för den rent 

avtalsrättsliga avtalstolkningen. 

 

De upphovsrättsliga intressena har i den nordiska upphovsrätten ansetts motivera en särskild 

upphovsrättslig tolkningsregel.109 Vad tolkningsregeln kallas har däremot kommit att variera 

beroende på författare; specialitetsprincipen, specialitetsgrundsatsen, specifikationsprincipen 

och specificeringsgrundsatsen har alla använts. 110  Tolkningsregeln är tillämplig på alla 

upphovsrättsliga upplåtelser och överlåtelser.111 Således är den tillämplig på uppdragsavtal. 

 

Enligt Nordell och Rosén består tolkningsregeln i själva verket av två separata delar, dels 

specialitetsgrundsatsen, dels specialitetsprincipen.112 Specialitetsgrundsatsen brukar enligt Nordell 

antas innebära att inte mer av upphovsmannens upphovsrätt överlåtits eller upplåtits till 

förvärvaren än vad som klart följer av avtalet.113 Rosén menar att specialitetsgrundsatsen 

                                                 

106 SOU 2010:24 s. 93, Rosén 1989 s. 154. Sådana tolkningsmetoder har behandlats i avsnitt 3 ovan. 
107 A.a. s. 182–183. 
108 A.a. s. 154–155, Bernitz s. 408–409. 
109 Nordell 2008 s. 313, Bernitz s. 410. 
110 Bernitz s. 72–73, Levin s. 448, Nordell 1997 s. 299, Rosén 2006 s. 152, Svensäter s. 335, Wolk 2008 s. 100. 
111 Rosén 2006 s. 152. 
112 Nordell 2008 s. 313–317, Rosén 2006 s. 152–157. 
113 A.a. s. 313. 
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brukar uppfattas som en presumtion mot totalöverlåtelser och mot onödigt breda eller 

omfattande förvärv. 114  Rosén och Nordell hävdar att specialitetsgrundsatsen bygger på en 

specialitetsprincip som innebär att omfattande, otydliga och tysta avtal tolkas restriktivt eller 

direkt inskränkande till förmån för upphovsmannen.115 För att undvika otydligheter kommer 

i den fortsatta framställningen specialitetsgrundsatsen att användas som samlingsbegrepp för 

både specialitetsgrundsatsen och specialitetsprincipen. Specialitetsprincipen kommer att 

användas som begrepp endast när det är den bakomliggande rättsliga principen som åsyftas. 

Om de doktrinära författarna som redogörs nedan har valt att använda sig av andra begrepp 

för att beskriva tolkningsregeln kommer dessa valda begrepp användas inom ramen för 

redogörelsen av deras uppfattning. Det bör uppmärksammas att Rosén och Nordell har 

kommit att förespråka en mer utvecklad upphovsrättslig avtalstolkning (vidare behandlat i 

avsnitt 4.3.1 och 4.3.2) än den traditionella specialitetsgrundsatsen.  

 

Inom doktrinen har flertalet författare anslutit sig till den traditionella 

specialitetsgrundsatsen. Levin har uttalat att specifikationsgrundsatsen ställer sig ”kritisk eller 

direkt avvisande till diffusa eller generella överlåtelser”.116 Vad gäller uppdragsförhållanden 

är det Levins uppfattning att beställaren endast får rätt till exemplaret om inte annat  

avtalats eller kan anses underförstått.117 Bernitz beskriver specifikationsprincipen som en 

tolkningsprincip som innebär att rättighetshavaren inte antas ha upplåtit en mera omfattande 

rätt än vad som klart framgår av avtalet. Enligt Bernitz skapar tolkningsregeln en presumtion 

för att rättigheter som inte tydligt överlåtits enligt avtalet behålls av upphovsmannen.118 Wolk 

beskriver specifikationsprincipen som att de delar av upphovsrätten, som inte enligt vad som 

framgår av avtalet har överlåtits, anses stanna kvar hos upphovsmannen. Vid oklara 

upphovsrättsavtal kan det enligt Wolk därför göras en restriktiv tolkning till 

upphovsmannens fördel.119 Som framgått väljer olika författare att uttrycka tolkningsreglerna 

på olika sätt, och regelns exakta innebörd kan därför i viss mån sägas vara oklar. Min 

uppfattning är dock att den innebörd som dessa författare vill tillskriva den traditionella 

specialitetsgrundsatsen kan subsumeras under den specialitetsgrundsats och den 

specialitetsprincip som Nordell och Rosén har beskrivit strax ovan.  

                                                 

114 Rosén 2006 s. 152–153. 
115 Nordell 2008 s. 313–317, Rosén 2006 s. 152–153. Se även SOU 2010:24 s. 93–94. 
116 Levin s. 505. Det bör emellertid uppmärksammas att Levin har framhållit att arten av verk kan vara en 

betydelsefull omständighet att beakta vad gäller datorprogram, se avsnitt 5.3.2 nedan. 
117 A.a. s. 121. 
118 Bernitz s. 409. 
119 Wolk 2008 s. 100. 



30 

 

I motiven till URL uttalades att när det gäller att fastställa vilka befogenheter som överlåtits 

till förvärvaren så ska hänsyn tas inte bara till vad parterna avtalat utan också till 

omständigheterna i övrigt. Även om avtalets ordalydelse talade för en omfattande 

nyttjanderätt, ansågs det att tolkningen av avtalet ofta torde medföra en rätt att nyttja verket 

endast på ett visst sätt. Enligt lagkommittén medförde inte heller en överlåtelse av rätten att 

utnyttja ett verk på visst sätt att förvärvaren kunde utnyttja verket på något annat sätt. Om 

exempelvis en författare träffar ett överlåtelseavtal med ett förlag kunde man anta att endast 

en förlagsrätt överlåtits. Om överlåtelsen istället träffats med ett teaterföretag så omfattade 

överlåtelsen endast en rätt till ett sceniskt framträdande.120  

 

Specialitetsgrundsatsen har lagfästs i Norge och Danmark.121 Tolkningsregeln kommer till 

uttryck i 53 § tredje stycket i den danska lov om ophavsret122 samt 39 a § i den norska lov om 

opphavsrett til åndsverk m.v.123 Upphovsrättsutredningen föreslår i delbetänkandet SOU 

2010:24 att principen ska införas i den svenska upphovsrättslagstiftningen.124 

 

 

4.2.2 Tolkningsregelns bakgrund 

Frågan är varför specialitetsgrundsatsen har ansetts motiverad. Vad gäller avtal, där rätten till 

ett upphovsrättsligt verk överlåts, gör sig ofta ett par speciella omständigheter gällande, vilka 

i sin tur har ansetts motivera en särskild upphovsrättslig avtalstolkning. Den första 

omständigheten är det faktum att det föremål som överlåts i och med avtalet är just rätten 

till ett upphovsrättsligt verk. Den andra omständigheten är att överlåtelseavtalet ofta ingås 

med verkets skapare, upphovsmannen.  

 

Rosén menar att upphovsmän, enligt URL:s lagmotiv, uppfattas som särskilt skyddsvärda i 

avtalssituationer. När avtalet rör upphovsrättsöverlåtelser är upphovsmän därför i behov av 

en restriktiv avtalstolkning till deras förmån. Det har också funnits en önskan att stödja 

                                                 

120 SOU 1956:25 s. 277. 
121 Se Nordell 2008 s. 330. Se också SOU 2010:24 s. 101–102 där skillnaden mellan de nordiska lagstiftningarna 

förklaras. 
122 Paragrafens lydelse på danska: ”Har ophavsmanden overdraget en ret til at udnytte værket på en bestemt 

måde eller ved bestemte midler, giver overdragelsen ikke erhververen ret til at udnytte værket på andre 

måder eller ved andre midler”. 
123 Paragrafens lydelse på norska: ”Har opphavsmannen overdratt rett til å bruke verket på en bestemt måte 

eller ved bestemte midler, har erververen ikke rett til å gjøre det på andre måter eller ved andre midler”. 
124 SOU 2010:24 s. 102. 
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upphovsmän mot bakgrund av upphovsrättens mål och syften.125 Mot denna bakgrund har 

det ansetts motiverat med särskilda tolkningsregler som har till syfte att stärka 

upphovsmännens position.126 Här bör läsaren hålla upphovsmannens ensamrätt i åtanke. 

Ensamrätten kan överlåtas, med kvalitativa och kvantitativa avgränsningar, till olika 

marknadsaktörer. På så vis ges upphovsmannen en reell möjlighet att slå mynt av sin 

prestation. En restriktiv tolkning av rättighetsöverlåtelsen mellan upphovsmannen och 

dennes avtalspart leder i allmänhet till att URL:s ändamål realiseras. I den mån en restriktiv 

tolkning sker av rättighetsöverlåtelsen, vilket innebär att rättigheterna inte anses överlåtna, 

har nämligen upphovsmannen fortfarande möjlighet att åtnjuta ekonomiska fördelar av 

verket. Om avtalstolkningen är restriktiv är också risken liten att verket skulle förfogas över 

på ett sådant sätt att upphovsmannens ideella intresse kränks.127  

 

Schovsbo framhåller att specialitetsregeln har karaktär av skyddsregel. Han påpekar att 

specialitetsregeln innebär en presumtion till fördel för upphovsmannen oavsett om 

upphovsmannen själv författat avtalet eller inte.128 Regeln motiverades enligt Schovsbo av att 

upphovsmannen hade skyddsbehov just i sin egenskap av upphovsman, då 

upphovsmannastatusen är knuten till ett antal särskilda riskmoment. Det handlar dels om 

risker av ekonomisk art som är hänförliga till skapandet av verket, dels om risker av 

personlighetsrättslig art i och med kopplingen mellan upphovsmannen och verket. 

Upphovsmannens risktagande betingade därigenom ett särskilt värde som omfattades av den 

allmänna tolkningsläran. 129  Som jag förstår Schovsbo måste man, vid en analys av de 

upphovsrättsliga tolkningsreglerna, ha i åtanke de risker som han menar att upphovsmannen 

tar genom att producera och offentliggöra verket. 

 

 

4.2.3 Nordisk rättspraxis avseende den traditionella specialitetsgrundsatsen 

4.2.3.1 AD 2002 nr 87  

I fallet AD 2002 nr 87 var frågan huruvida upphovsrätten till ett musikframförande skulle 

anses ha övergått till arbetsgivaren i och med anställningsförhållandet. Rättsfallet var det 

första där tumregeln bekräftades. Trots att fallet huvudsakligen rör upphovsrättens övergång 

                                                 

125 Rosén 1989 s. 160. Se avsnitt 2.2.3 för en redogörelse av upphovsrättsliga målsättningar. 
126 Rosén 2006 s. 153, Nordell 2008 s. 310. 
127 Rosén 1989 s. 160–161, Rosén 2006 s. 153–154, 182. 
128 Schovsbo s. 259. 
129 A.a. s. 259. 
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vid anställningsförhållande gör domstolen vissa intressanta uttalanden kring upphovsrättslig 

avtalstolkning. Vid bedömningen av om anställningsavtalet innebar en överlåtelse av 

upphovsrätten uttalade domstolen att:  

”Det kan tvärtom finnas anledning att mot bakgrund av immaterialrättigheternas natur 

generellt sett anlägga ett mer restriktivt synsätt i frågan.” [min kurs.].  

 

Fallet är enligt mig intressant då det visar att domstolen tagit starkt intryck av den restriktiva 

tolkning av rättighetsöverlåtelser som specialitetsgrundsatsen ger uttryck för. Fallet utgör 

också ett konstaterande av tumregelns existens. Vad gäller upphovsrättsliga verk som 

tillkommit i en anställning föreligger en konflikt mellan å ena sidan arbetsrättsliga 

utgångspunkter och å andra sidan upphovsrättsliga utgångspunkter.130 Den arbetsrättsligt 

principiella utgångspunkten är att vad arbetstagaren producerar i anställningen tillkommer 

arbetsgivaren. Den upphovsrättsliga utgångspunkten är istället att upphovsrätten tillkommer 

upphovsmannen. Genom att tumregeln bekräftats i fallet kan man hävda att när de fastslagna 

förutsättningarna är uppfyllda så har arbetsrättsliga intressen försteg framför de 

upphovsrättsliga intressena. Därigenom ger fallet också uttryck för att upphovsrättslig 

intressen inte är något absolut, utan alltid måste betraktas i relation till vilka andra intressen 

och värden som står på spel. Det måste med andra ord ske en intresseavvägning.  

 

 

4.2.3.2 Mediearkivet   

I Svea HovR:s dom 2002-06-03 i mål nr T 820-02 (Mediearkivet) hade två frilansjournalister 

upplåtit en rätt till en tidning att publicera journalisternas artiklar i tidningens pappersutgåva. 

Frågan var om tidningsförlaget även förvärvat en rätt att publicera artiklarna på internet. 

Domstolen uttalade att:  

”Parternas överenskommelse kan vara såväl uttrycklig som tyst. Avtal om överlåtelse 

eller upplåtelse av upphovsrätt bör dock uttryckligen ange vad som överlåts respektive 

upplåts. Den s.k. specifikationsprincipen som anses gälla inom upphovsrätten innebär 

att de delar av upphovsrätten som inte enligt vad som framgår av avtalet har upplåtits 

eller överlåtits anses stanna kvar hos upphovsmannen." 

 

Fallet utgör inte prejudicerande rättspraxis. Däremot belyser fallet på ett tydligt sätt den 

restriktiva avtalstolkning som den traditionella specialitetsgrundstasens ger uttryck för. 

                                                 

130 Se Wolk 2004 s. 17 och Karnell s. 55–56. 
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4.2.3.3 Tre fall av brukskonst i uppdragsförhållande 

I dom 1993-04-14 i mål nr 197-92 vid HovR över Skåne och Blekinge (Blekingefiskarnas 

datorprogram) var frågan vilken rätt beställaren hade till ett datorprogram. Programmet hade 

utvecklats av uppdragstagaren på uppdragsgivarens, Blekingefiskarnas centralförening, 

beställning och i enlighet med uppdragsgivarens specificerade krav. Ingen av parterna hade 

berört beställarens rätt till datorprogrammet när avtalet ingicks. HovR uttalade att vid 

avsaknad av avtal om upphovsrätten finns det i de allra flesta fall ingen anledning att anta att 

ett avtal om nyttjanderätt till datorprogram ”är mer omfattande än som erfordras för att 

tillgodose användarens behov”. I fallet ansågs uppdragsgivarens behov vara en rätt att nyttja 

programmet för fiskeriföreningens avräkningsförfarande med dess medlemmar. Domen 

överklagades men HD valde att inte meddela prövningstillstånd.131 

 

I Svea HovR:s dom 2004-04-08 i mål nr T 1958-03 (Antonsson & Akribi) var frågan ifall 

upphovsrätten till ett beställt datorprogram överlåtits från uppdragstagaren till 

uppdragsgivaren. HovR konstaterade först att specifikationsprincipen innebär att de delar av 

upphovsrätten som inte överlåtits, enligt vad som framgår av avtalet, anses stanna kvar hos 

upphovsmannen. HovR slog vidare fast att vid tveksamhet om en överlåtelse skett, eller om 

en överlåtelses omfattning, är ”presumtionen att upphovsrätten ligger kvar hos 

upphovsmannen eller att den inte överlåtits i vidare utsträckning än som klart anses framgå”. 

Om ingenting är avtalat om upphovsrättens övergång får, enligt HovR, uppdragsgivaren i 

vart fall en nyttjanderätt till verket, vars innebörd i och för sig kan vara en långtgående 

förfoganderätt. 

 

Uppdragsförhållandet aktualiserades också i dom 2005-03-18 i mål nr T 2116-03 vid HovR 

över Skåne och Blekinge (Växthusuppdraget). Fallet gällde upphovsrätten till ett växthus som 

utförts på uppdrag. Växthuset uppfördes efter anvisningar av uppdragsgivaren och med 

ledning av några fotografier. HovR anförde att eftersom upphovsrätten, som utgångspunkt, 

tillkommer den som skapat verket krävs ett uttryckligt eller underförstått avtal för att rätten 

till verket ska övergå till uppdragsgivaren. Uppdragsgivaren får inte någon upphovsrätt till 

verket genom själva beställningen. I fallet ansåg HovR att det inte fanns något uttryckligt 

eller tyst avtal om upphovsrättens övergång trots att växthuset utformats i enlighet med 

instruktioner från uppdragsgivaren. Uppdragstagarens upphovsrätt kunde därför inte anses 

                                                 

131 Se Bengtsson s. 51. 
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tillkomma uppdragsgivaren. Parterna ansågs ha delad upphovsrätt till växthuset då både 

uppdragsgivarens och uppdragstagarens anställda medverkat till verkets slutliga utformning. 

 

Även vad gäller dessa hovrättsmål förtjänar det att påpekas att de inte utgör prejudicerande 

rättspraxis, men väl belyser hur domstolar har valt att tolka upphovsrättsliga avtal. Vad gäller 

Blekingefiskarnas datorprogram och Antonsson & Akribi är det inte helt klart att det handlar 

om en tillämpning av en traditionell specialitetsgrundsats. Om så varit fallet kan hävdas att 

uppdragsgivaren inte hade förvärvat någon upphovsrätt alls till verket, i linje med vad Levin 

hävdar ovan. Samtidigt verkar domstolen i både Blekingsfiskarnas datorprogram och 

Antonsson & Akribi ha uppfattat det som ett underförstått avtalsvillkor att uppdragsgivaren 

skulle få någon nyttjanderätt till det upphovsrättsliga verket. Man kan också ifrågasätta om 

det hade varit rimligt att ge uppdragsgivaren rätt till ett exemplar av verket, ett datorprogram, 

utan att samtidigt ge uppdragsgivaren en nyttjanderätt till verket. Min uppfattning är att det 

är närmast är en självklarhet att uppdragsgivaren får någon nyttjanderätt till verket. Om 

uppdragsgivaren inte ens får en nyttjanderätt till verket har uppdragsgivaren i praktiken 

betalat uppdragstagaren för att denne ska skapa ett verk åt sig själv. Även om 

uppdragsgivaren således har ansetts förvärva en nyttjanderätt verkar domstolarna ha varit 

starkt influerade av den restriktivitet som den traditionella specialitetsgrundsatsen ger uttryck 

för. I förhållande till den utvecklade specialitetsgrundsatsen som presenteras nedan (4.3) 

framstår hovrätternas tolkning som klart restriktivt. Min uppfattning är att domstolarna i de 

tre fallen, vid en sammantagen bedömning, har varit klart influerade av den tolkning till 

upphovsmannens förmån som den traditionella specialitetsgrundsatsen ger uttryck för.  

 

 

4.2.3.4 Frimärksgravören 

Det enda prejudicerande rättsfallet från ett nordiskt land, där en domstol har valt att 

uttryckligen beakta och tillämpa specialitetsgrundsatsen, är ett norskt rättsfall från 2001. I 

fallet hade Norges Høyesterett att avgöra en tvist rörande omfattningen av en 

upphovsrättsöverlåtelse mellan en uppdragsgivare och en uppdragstagare. 132 I målet var 

Posten Norge uppdragsgivare och uppdragstagaren var en frimärksgravör. Tvisten gällde 

huruvida provtrycken till frimärkena tillhörde Posten eller uppdragstagaren. Mellan 

uppdragstagaren och Posten fanns endast ett oklart muntligt avtal. Høyesterett hänvisade till 

                                                 

132 Lund s. 687–695.  
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specifikationsprincipen och uttalade att tolkningsregeln innebär att oklara avtal ska tolkas 

restriktivt till förmån för upphovsmannens.133  

 

I fallet framgår klart och tydligt den stora vikt som Høyesterett har tillmätt den traditionella 

specialitetsgrundsatsen. Fallet är särskilt intressant betraktat i relation till NJA 2010 s. 559 (se 

4.3.2 nedan).  

 

 

4.2.4 Sammanfattning och slutsats – traditionell specialitetsgrundsats 

Specialitetsgrundsatsen och specialitetsprincipen motiveras av de ändamål som uppbär 

upphovsrätten, nämligen att tillvarata upphovsmannens ideella och ekonomiska intresse i det 

upphovsrättsliga verket. Med hänsyn till upphovsrättens ändamål, och att upphovsmannen 

ofta har uppfattats som den svagare avtalsparten, har det ansetts motiverat med 

upphovsrättsliga avtalstolkningsregler som avviker från de allmänna avtalsrättsliga reglerna 

för avtalstolkning. Där avtalsrättsliga tolkningsregler strävar efter att finna en objektiv 

gemensam partsvilja främjar specialitetsgrundsatsen en subjektiv tolkning till förmån för 

upphovsmannen. 

 

Den traditionella specialitetsgrundsatsen hindrar inte uppdragstagare och uppdragsgivare 

från att i uppdragsavtalet avtala om en upphovsrättslig övergång. Om det däremot saknas en 

tydlig och klar reglering avtalsparterna emellan, innebär den traditionella 

specialitetsgrundsatsen att tysta och oklara uppdragsavtal ska tolkas till förmån för 

upphovsmannen. Min uppfattning är att möjligheten i sådana fall att genom avtalstolkning, 

med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet, fastställa en rättighetsöverlåtelse från 

uppdragstagaren till uppdragsgivaren mycket liten. Av den rättspraxis som presenterats 

framgår också att domstolarna har varit klart benägna att tillämpa en avtalstolkning som 

influerats av den traditionella specialitetsgrundsatsen, vilket i sin tur inneburit en tolkning till 

uppdragstagarens förmån. Även Bengtsson är av uppfattningen att domstolarna, efter sin 

genomgång av rättspraxis, är mycket obenägna att tolka in en rättighetsöverlåtelse i 

uppdragsavtalet.134 

                                                 

133 Lund s. 694. Lund presenterar även viss kritik mot domen. Såsom jag förstår författaren menar hon att fallet 

är ett dåligt valt tillfälle att tillämpa specialitetsgrundsatsen, då det i själva verket handlar om en överlåtelse 

av exemplar och inte av rätten till ett verk. 
134 Bengtsson s. 39. 
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Mot denna bakgrund är min slutsats att en tillämpning av den traditionella 

specialitetsgrundsatsen endast i mycket få fall kan antas leda till att upphovsrätten övergår 

från uppdragstagaren till uppdragsgivaren vid tysta eller oklara avtalsvillkor. Just det faktum 

att avtalet är tyst, och att ingenting är uttryckligt avtal, kan antas vara fog för att betrakta 

uppdragsförhållandet som så oklart att specialitetsgrundsatsen bör tillämpas på 

uppdragsförhållanden. Endast i fall där omständigheter i det enskilda uppdragsförhållandet, 

i sin helhet, pekar på att en rättighetsöverlåtelse avsetts torde en sådan tolkning vara möjlig.  

 

 

4.3 Den upphovsrättsliga avtalstolkningen utvecklas 

4.3.1 Allmänt och utvecklingens bakgrund 

Den traditionella specialitetsgrundsats som presenterats ovan har kommit att utvecklas av 

somliga doktrinära författare. Gemensamt för dessa författare kan sägas vara att de 

förespråkar en upphovsrättslig avtalstolkning där fler omständigheter tillmäts vikt än vad 

som görs enligt den traditionella specialitetsgrundsatsen. Som ett gemensamt uttryck för den 

tolkningsregel som dessa författare ger uttryck för använder jag den utvecklade 

specialitetsgrundsatsen. Flera av företrädarna för den utvecklade specialitetsgrundsatsen 

förespråkar även en mer nyanserad bedömning, där de föreliggande omständigheternas vikt 

måste bedömas i varje enskilt fall. 

 

Den traditionella specialitetsgrundsatsen utgår enligt Nordell från en traditionell uppfattning 

om den upphovsrättsligt skapande verksamheten. Enligt en sådan uppfattning betraktas 

verket som en högst personlig skapelse. Nordells uppfattning är att den moderna, 

upphovsrättsliga verkligheten kräver att tolkningsprinciperna modifieras. Hänsyn bör tas till 

de förutsättningar som i det aktuella fallet faktiskt gällt för verkets skapande.135 Jag anser att 

Nordells ståndpunkt är beaktansvärd. Det är den traditionella synen på den upphovsrättsliga 

skapandeprocessen som har legat till grund för specialitetsgrundsatsen som tolkningsregel. 

När upphovsrättsliga verk, i dagens samhälle, tillkommer under helt andra förutsättningar än 

sådana som förutsattes vid URL:s tillkomst, finns det skäl att även reflektera kring de 

upphovsrättsliga tolkningsreglerna. Det är inte givet att ändamålen bakom den traditionella 

specialitetsgrundsatsen som anförts ovan gör sig gällande i samma mån när 

                                                 

135 Nordell 2004 s. 608–610. 
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skapandeprocessen är annorlunda. Att så inte behöver vara fallet blir särskilt tydligt vid 

upphovsrättsliga uppdragsavtal, där skapandeprocessen ofta kan antas kraftigt avvika från 

den process som upphovsrättslagstiftningen traditionellt har utgått ifrån. Inte heller är det 

givet att samma principiella utgångspunkter gör sig lika gällande vid alla typer av 

upphovsrättsliga verk. Som redogjorts ovan omfattar URL många verksformer. Kanske bör 

olika former av verk behandlas olika vid avtalstolkningen. Denna fråga analyseras vidare 

nedan. 

 

 

4.3.2 Doktrinära uppfattningar 

Nordell menar, att när fråga är om rätten till beställda fotografier, gäller en modifierad 

specialitetsgrundsats som innebär att: 

 ”syftet med avtalet visserligen tillåts vara tolkningsdatum för att fastställa beställarens 

befogenhetsområde, men där bestämningen av syftet kan tolkas till förmån för 

beställaren.”136  

 

Nordells modifierade specialitetsgrundsats får till följd att uppdragsgivaren ges 

förfoganderätt till ett beställt fotografi i enlighet med dennes syften med uppdragsavtalet. 

Min uppfattning är att Nordells modifierade specialitetsgrundsats, betraktad i ljuset av 

Nordells uppfattning om att de upphovsrättsliga tolkningsprinciperna bör tillåtas att 

modifieras, talar för att hans modifierade specialitetsgrundsats kan anses generellt tillämplig. 

 

Knoph lyfter fram ett antal allmänna synpunkter vad gäller tolkningen av upphovsrättsliga 

uppdragsavtal. Som utgångspunkt menar han att en rätt att använda ett verk på ett visst vis 

inte medför en rätt använda verket på annat vis.137 Knoph menar att detta emellertid endast 

är utgångspunkten. I det konkreta fallet måste tolkningen utgå från rättsförhållandets säregna 

natur och behov, belyst av aktuella sedvänjor. Rent generellt innebär det att ju mer praktiska 

hänsyn som präglat verkets tillkomst, och ju mindre momentet av individuell konstnärlighet 

är, desto lättare är det att överge den upphovsmannavänliga tolkningen och falla tillbaka på 

en mer merkantil tolkning av vad uppdragsgivaren har köpt och betalt för. Som exempel 

framhåller han att vad gäller reklamverk är det regelmässigt tanken att beställaren ska nyttja 

dem i sin verksamhet, varför upphovsmannen knappast torde kunna protestera om 

                                                 

136 Nordell 2004 s. 609. 
137 Knoph s. 140. 
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beställaren använder verken på annat sätt än som specificerats vid beställningen.138 Såsom jag 

förstår Knophs framförda uppfattning kan den sägas vara ett ärligt försök att förhindra 

onödiga konflikter mellan avtalsrättsliga och upphovsrättsliga intressen, i det att 

upphovsrätten endast ges företräde i den mån det är motiverat med hänsyn till 

omständigheterna i det enskilda fallet. 

 

Rosén framhåller att den traditionella specialitetsgrundsatsen kan komma att leda till 

olämpliga resultat. När den specialitetsgrundsatsen tillämpas så leder det till att omfattande 

och oklara rättsförvärv förhindras. Det i sig anses ofta vara något positiv, i synnerhet ur 

upphovsmannens perspektiv. Följden kan emellertid bli en upphovsrättsöverlåtelse som  

är så pass begränsad att den leder till praktiskt olämpliga resultat.139 Om exempelvis den 

upphovsrätt som överlåts är mycket begränsad kan det förhindra en effektiv marknadsföring 

av verket. Just marknadsföring av verket kan i sin tur ha varit ett av syftena med den 

upphovsrättsliga överlåtelsen. Såsom jag förstår Roséns framförda uppfattning menar han 

att den traditionella specialitetsgrundsatsen kan komma att leda till olämpliga resultat därför 

att parternas intentioner med det upphovsrättsliga avtalet förfelas.  

 

Enligt Rosén krävs det i varje enskilt fall en prövning av de olika intressen som gör sig 

gällande mellan avtalsparterna. Beroende på vilka intressen som gör sig gällande i det enskilda 

fallet måste sedan avgöras ifall de motiverar en avvikelse från tendensen att tolka 

rättsöverlåtelser restriktivt.140 Vid prövningen bör vägas in en mängd olika förhållanden 

såsom parternas åtaganden, det angivna vederlaget samt en bedömning av verkets art och 

dess position på marknaden. Även efter en sammanvägning mellan olika intressen är det 

Roséns uppfattning att avtalets typ och syfte är vad som ytterst avgör rättighetsförvärvs 

innehåll och omfattning.141 Min uppfattning är att den avtalstolkning som Rosén förespråkar 

är mer mångfacetterad och objektiv än den traditionella specialitetsgrundstasen. Roséns 

förespråkade tolkningsmetod har klara likheter med Knophs, i det att båda förespråkar en 

tolkning som, beroende på omständigheterna i det enskilda fallet, tar hänsyn till om det är 

motiverat med en restriktiv tolkning till upphovsmannens förmån. Liksom Nordell betonar 

Rosén att avtalets syfte har en avgörande betydelse för rättighetsöverlåtelsens omfattning.  

 

                                                 

138 Knoph s. 141. 
139 Rosén 2006 s. 156. 
140 Rosén 1989 s. 182. 
141 Rosén 2006 s. 155–156. 
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Calissendorffs uppfattning är att det, vad gäller uppdragsavtal, finns flera omständigheter 

som kan vara av betydelse för rättighetsöverlåtens omfattning. Exempel på sådana 

omständigheter är syftet med uppdragsavtalet och den art av verksamhet som 

uppdragsgivaren bedriver.142 Också arten av verk, betalningsformen, betalningens storlek 

samt branschpraxis kan vara av betydelse. 143  Calissendorff menar att det faktum att 

uppdragstagaren oftast är förhållandevis osjälvständig i förhållande till uppdragsgivaren har 

betydelse för vilket ideellt intresse uppdragstagaren kan sägas ha i det skapta verket. 

Calissendorffs framhållande av dessa omständigheter innebär enligt mig att hon, likt Knoph 

och Rosén, menar att det krävs en intresseavvägning mellan olika omständigheter i varje 

enskilt fall. Vid intresseavvägningen måste beaktas i vilken mån som upphovsmannens ideella 

och ekonomiska intresse i verket gör sig gällande. När omständigheterna i uppdragsavtalet 

är sådana att upphovsmannens ideella och ekonomiska intresse i verket inte gör sig särskilt 

gällande, kan i sin tur en mer objektiv avtalstolkning göras, där mindre hänsyn tas till 

upphovsmannen.  

 

 

4.3.3 Rättspraxis 

4.3.3.1 NJA 2010 s. 559  

Det enda svenska prejudicerande rättsfallet från modern tid som rör upphovsrättslig 

avtalstolkning är NJA 2010 s. 559. Fallet rör huvudsakligen vad som kunde anses avtalat i 

förhållande till vidareöverlåtelseförbudet i 28§ URL. Som kommer framgå nedan i avsnitt 

4.3.3.3 är det emellertid min uppfattning att fallets principiella resonemang är generellt 

tillämpligt vid all upphovsrättslig avtalstolkning.  

 

Fallets bakgrund var att skivbolaget EMI gett ut en CD-skiva med sång och musik av Evert 

Taube. På CD-skivans omslag fanns en bild föreställande Evert Taube. Bilden var tagen av 

G.N. EMI träffade avtal med G.N. om användande av bilden som omslag på CD-skivan. 

EMI distribuerade därefter CD-skivan till Åhléns som var en av EMI:s återförsäljare. I den 

reklamkatalog som Åhléns därefter gav ut återgavs CD-skivan med Evert Taube och således 

också bilden som G.N. tagit. Åhléns hade inte träffat något separat avtal med G.N. om 

användning av bilden. Frågan i målet var huruvida Åhléns kunde härleda en förfoganderätt 

till bilden från avtalet mellan G.N. och EMI.  

                                                 

142 Calissendorff  s. 93–94. 
143 A.a. s. 95. 
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Vad gäller allmänt för upphovsrättslig avtalstolkningen uttalade HD att: 

När ett avtal om upplåtelse av rättigheter till ett verk ska tolkas eller utfyllas måste 
särskild hänsyn tas till att fråga är om just ett verk, till det aktuella avtalsobjektets natur (såsom 
verkets art och graden av ideellrättslig prägel), till reproducerbarheten av en immaterialrätt samt 
till att upphovsmannen kan ha haft en svag avtalsposition. Hänsyn måste också tas till 
avtalets syfte och praktiska funktion.144 [min kurs.]  
 
 

Med hänsyn till omständigheterna i fallet fann HD att: 

När en rättighetshavare ska upplåta en rätt till en producent att använda ett verk för att 
pryda en förpackning av varor avsedda för konsumentmarknaden, måste det stå klart 
för upplåtaren att producentens avsättning av varorna förutsätter att de marknadsförs. 
Ett vedertaget sätt att marknadsföra varor till konsumenter är att en avbild av varan eller 
dess förpackning används t.ex. i en annons eller i utomhusreklam.145  

 

HD menade också att:  

Upphovsmannens behov att av ideellrättsliga skäl i dessa fall kunna kontrollera vem 
som kommer att svara för sådan marknadsföring är begränsat. För honom […] innebär 
det också praktiska fördelar att ersättningen för det fortsatta utnyttjandet regleras i ett 
sammanhang.146   

 

Mot denna bakgrund fick det enligt HD stå klart att: 

Om inte annat klargjorts av upphovsrättsinnehavaren får det därför, vid ett avtal om 
upplåtelse av rätt att använda ett verk på förpackningen till en vara avsedd för 
vidareförsäljning till konsumenter, i regel anses vara underförstått att upplåtelsen även 
omfattar en rätt för producenten och för försäljare i senare led att utnyttja 
förpackningen för marknadsföring av varan på vedertaget sätt.147  

 

HD:s majoritet gick därefter vidare och konstaterade att G.N. inte kunde anses ha klargjort 

för EMI att rättighetsöverlåtelsen inte omfattande också en rätt till marknadsföringsåtgärder 

i senare försäljningsled. Istället fick avtalet det innehåll som ansågs underförstått avtalat. 

Avtalet mellan G.N. och EMI ansågs därför, trots att det inte var uttryckligt reglerat, omfatta 

också en rätt för EMI och EMI:s återförsäljare i senare led – inkluderande Åhléns – att 

använda verket för marknadsföring.  

 

HD:s minoritet kom däremot till en annan slutsats. Vid en avtalsrättslig tolkning, med hänsyn 

till parternas anbud och accept, fann de att EMI fick anses ha godtagit G.N:s klargjorda 

ståndpunkt.148 Med hänsyn till G.N:s framförda ståndpunkt så inkluderade inte upplåtelsen 

                                                 

144 NJA 2010 s. 559 p. 9. 
145 NJA 2010 s. 559 p. 10. 
146 NJA 2010 s. 559 p. 10. 
147 NJA 2010 s. 559 p. 11. 
148 NJA 2010 s. 559 p. 13–18. 
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mellan EMI och G.N en rätt för EMI, eller dess återförsäljare i senare led, att använda verket 

vid marknadsföring. Slutsatsen blev därför att Åhléns inte kunde grunda någon 

förfoganderätt till verket genom avtalet med EMI upphovsrättsintrång förelåg. 

 

Revisionssekreterarens betänkande är av intresse att redogöra, då HD:s uttalade 

tolkningsregel framstår i än mer tydlig kontrast när den ställs mot den specialitetsgrundsats 

som revisionssekreteraren ger uttryck för. Med hänsyn till den utredning som presenterades 

i fallet, avseende det ingångna avtalet mellan EMI och G.N., fann revisionssekreteraren att 

det fick anses oklart vad som egentligen var avtalat. Under sådana omständigheter tolkades 

avtalet restriktivt till upphovsmannens förmån. Det ålåg därför Åhléns att styrka att EMI 

haft en rätt att vidareöverlåta förfoganderätten över bilden till Åhléns. Åhléns förmådde inte 

styrka sådan förfoganderätt varför Åhléns förfogande utgjorde upphovsrättsligt intrång. 

 

 

4.3.3.2 Analys av NJA 2010 s. 559 

Min uppfattning är att HD i fallet har gett betydande principiell vägledning rörande 

tolkningen av upphovsrättsliga avtal. Om den traditionella specialitetsgrundsatsen hade 

tillämpats strikt av HD, på samma vis som revisionssekreteraren förordade, hade avtalets 

oklarhet lagts Åhléns till last och avtalet hade tolkats till upphovsmannens fördel. En 

jämförelse kan härvid göras med Frimärksgravören vilket redogjorts ovan i avsnitt 4.2.3.4. 

Om HD valt att tillämpa en traditionell specialitetsgrundsats, likt den norska domstolen 

gjorde, hade utfallet sannolikt blivit att upphovsrättsintrång förelåg. I belysning av hur den 

norska domstolen och revisionssekreteraren resonerat blir det särskilt tydligt att den 

avtalstolkning som HD använt i fallet utgör en utveckling från den traditionella 

specialitetsgrundsatsen. 

 

Enligt Levin bör HD:s tillämpade tolkningsregel förstås som att HD särskilt har åberopat 

specialitetsgrundsatsen.149 Min uppfattning är att den hänsyn HD tar till att det är fråga om 

just ett upphovsrättsligt verk kan ses som ett uttryck för specialitetsgrundsatsens tanke, 

nämligen att upphovsrättens ändamål måste hållas i åtanke vid avtalstolkningen. Så långt 

håller jag med Levin. Däremot delar jag inte Levins uppfattning om att HD:s tolkningsregel 

bekräftar specialitetsgrundsatsen – den utgör snarast ett avsteg från den. Om 

specialitetsgrundsatsen hade bekräftats, på det vis Levin tycks mena, hade resultatet varit en 

                                                 

149 Levin s. 505. 
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bedömning i enlighet med revisionssekreterarens eller den norska domstolens i 

Frimärksgravören. 

 

Enligt Rosén framträder i fallet ”allmänt obligationsrättsliga element [såväl] som en 

benägenhet att företa tolkning och utfyllnad på basen av de egenheter som just det 

upphovsrättsligt skyddade avtalsobjektet kan motivera”.150 Min uppfattning är att citatet av 

Rosén på ett kärnfullt sätt sammanfattar fallets två viktigaste aspekter. Den första aspekten 

är att när upphovsrättsliga avtal ska tolkas och utfyllas ska det ske med hänsyn till de 

upphovsrättsliga omständigheter och intressen som gör sig gällande i det enskilda fallet. Den 

andra aspekten är att HD:s förordade tolkningsmetod framhåller att de upphovsrättsliga 

element som gör sig gällande måste bedömas i relation till mer avtalsrättsliga omständigheter.  

 

Att avtalstolkningen måste ta hänsyn till de upphovsrättsliga element som gör sig gällande i 

fallet framgår av att HD uttalar att ”särskild hänsyn” ska tas till sådana upphovsrättsligt 

relevanta omständigheter som uttryckligen nämns – att det är fråga ett upphovsrättsligt verk, 

verkets natur och verkets reproducerbarhet. Här betonar HD vikten av omständigheter som 

ur ett upphovsrättsligt perspektiv knyter an till upphovsmannens ideella och ekonomiska 

intresse i verket, dvs. de intressen som upphovsrätten strävar efter att tillvarata.151 Även ett 

obligationsrättsligt element – upphovsmannens eventuellt svagare avtalsposition – beaktas. 

Att ett obligationsrättsligt element beaktas tillsammans med de upphovsrättsliga elementen 

är emellertid inte förvånande. Enligt det synsätt som legat till grund för 

upphovsrättslagstiftningen antas nämligen, som nämnts tidigare, att upphovsmannen ofta är 

den svagare avtalsparten. Upphovsmannens avtalsposition har därför en nära koppling till de 

upphovsrättsliga intressen som upphovsrätten är tänkt att tillvarata. HD:s tolkningsmetod 

får till följd att upphovsrätten och obligationsrätten ”delas upp” i olika beståndsdelar, vilka 

alla anknyter till de intressen som upphovsrätten är tänkt att tillvarata. Genom uppdelningen 

blir det möjligt att bedöma vilka upphovsrättsliga och obligationsrättsliga intressen som är 

för handen och vilken vikt de har i det enskilda fallet. När det står klart vilka intressen som 

gör sig gällande – och vikten av dessa – kan det sedan bedömas i vilken mån det är befogat 

med en restriktiv tolkning av avtalet till förmån för upphovsmannen. I fallet konstaterade 

HD att upphovsmannens behov av att kontrollera vem som förfogade över verket var 

begränsat. Av den anledningen var det inte särskilt problematiskt att, med beaktande av 

                                                 

150 Rosén 2013 s. 588. 
151 Jfr vad som sagts om upphovsrättens syften och funktioner under avsnitt 2.2.3 ovan. 
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avtalets syfte och praktiska funktion, tolka det till upphovsmannens nackdel. HD:s fastslagna 

tolkningsregel, där vikten av olika upphovsrättsliga element beaktas, ger enligt mig uttryck 

för att en upphovsmannavänlig avtalstolkning inte alltid är eftersträvansvärd.  

 

Det första steget är alltså att, med tanke på upphovsrättens ändamål, klargöra i vilken mån 

upphovsmannen har ett intresse av en restriktiv avtalstolkning. Det andra steget är att sedan 

väga upphovsmannens intresse mot de obligationsrättsliga element som gör sig gällande, 

vilket i fallet särskilt innebar avtalets syfte och avtalets praktiska funktion. Tolkningsmetoden 

utgör enligt mig en nyanserad bedömning, där upphovsmannens upphovsrättsligt 

skyddsvärda intressen i varje enskilt fall tillåts avgöra i vilken mån en upphovsmannavänlig 

tolkning är befogad. Jag menar vidare att tolkningsmetoden kan ses som ett uttryck för att 

de rättspolitiska överväganden som ansetts motivera en särskild upphovsrättslig 

tolkningsregel inte gör sig lika gällande vid alla avtalssituationer. Min uppfattning är att 

tolkningsmetoden som HD gett uttryck för i mångt och mycket ligger i linje med den 

utvecklade specialitetsgrundsats som förespråkats av ett antal doktrinära författare.  

 

 

4.3.3.3 Är tolkningsmetoden generellt tillämplig? 

I NJA 2010 s. 559 var den huvudsakliga frågan vad som kunde anses avtalat i förhållande till 

vidareöverlåtelseförbudet i 28 § URL. Som har framförts ovan syftar den aktuella lagregeln 

huvudsakligen till att tillvarata upphovsmannens ideella rätt. I lagmotiven anfördes emellertid 

att det bör beaktas ifall omständigheterna är sådana att upphovsmannen ”får anses” ha 

samtycket till vidareöverlåtelsen.152 Att det redan i förarbetena uttalas att det kan vara aktuellt 

att ibland läsa in att upphovsmannen ”anses” ha samtyckt till en vidareöverlåtelse kan till viss 

del tala emot att dra alltför stora växlar på HD:s tolkningsregel. Kanske är den bara tillämplig 

i förhållande till 28§ URL, medan den traditionella specialitetsgrundsatsen är vad som bör 

tillämpas generellt? 

 

Med hänsyn till att upphovsmannens ideella och ekonomiska intressen knappast kan tydligt 

särskiljas är det emellertid min uppfattning att det saknar avgörande betydelse för 

avtalstolkningen vilka av upphovsmannens intressen som berörs. Samma skäl som fått HD 

att beakta upphovsmannens intresse avseende vidareöverlåtelseförbudet torde kunna anföras 

även vid bedömningen av en rättighetsöverlåtelses omfattning. Även i dessa fall kan det antas 

                                                 

152 SOU 1956:25 s. 289–290. Se även avsnitt 2.2.3 och 2.2.4 ovan för en redogörelse av 28 § URL. 
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att de intressen som upphovsrättslagstiftningen syftar till att skydda gör sig gällande i olika 

stor utsträckning. Detta alldeles oavsett att det ibland, vid avtalstolkning i förhållande till 28 

§ URL, ansetts lämpligt och har förutsatts möjligt att tolka in ett samtycke som de facto inte 

funnits. Härav följer, menar jag, att HD:s tolkningsregel gör sig gällande generellt vid tolkning 

av upphovsrättsliga avtal.  

 

 

4.3.3.4 Mål T 9659-05  

I Svea HovR:s dom 2007-05-02 i mål T 9659-05 (En svensk tiger) gällde tvisten huruvida 

uppdragsgivaren, Försvarsmakten, hade rätt att använda symbolen "En svensk tiger". 

Symbolen skapades av uppdragstagaren Bertil Almqvist och användes av Försvarsmakten 

första gången under den s.k. vaksamhetskampanjen år 1941. Försvarsmakten, som år 1981 

registrerat symbolen som varumärke, menade att överlåtelsen saknat begränsning i tiden. 

Motparten, Beredskapsmuseet, menade att överlåtelsen endast gällt för en viss tidsperiod.  

Svea HovR uttalade i sina domskäl om specialitetsgrundsatsen att: 

Denna princip innebär, som tingsrätten angett, att utgångspunkten vid tolkning av vad 
som avtalats är att de delar av upphovsrätten som inte har överlåtits eller upplåtits enligt 
vad som framgår av avtalet, anses ha stannat kvar hos upphovsmannen. Härutöver skall 
oklara upphovsrättsöverlåtelser tolkas restriktivt och till upphovsmannens fördel. Vid 
tolkningen skall dock inte bortses från allmänna avtalsrättsliga principer och ytterst är 
avtalets typ och syfte avgörande för prövningen av rättighetsförvärvs innehåll och 
omfattning (se Rosén, Upphovsrättens avtal, tredje upplagan, 2006, s. 151 ff).  

 

Vid tolkning av avtalet fann HovR att överlåtelsen, som utgångspunkt, varit begränsad till att 

avse endast vaksamhetskampanjen. Försvarsmakten fick därigenom bevisbördan för att 

upplåtelsen varit mer omfattande. Detta förmådde inte Försvarsmakten styrka. 

 

I min mening verkar det som att domstolen har resonerat på ett sätt som för tankarna till 

den utvecklade specialitetsgrundsatsen. HovR, som uttryckligen hänvisar till Rosén, verkar 

ha tagit intryck av Roséns framförda ståndpunkt att en mängd omständigheter måste beaktas. 

Domstolens uttalade tolkningsregel har, även om den inte är lika utförlig och utvecklad som 

HD:s i NJA 2010 s. 559, vissa likheter. Även här ställs ett upphovsrättsligt moment – 

specialitetsgrundsatsen – i relation till avtalsrättsliga moment. Däremot har inte domstolen 

valt att bryta ner de upphovsrättsliga intressena i mindre beståndsdelar. Jag menar inte att 

domen kan tas till intäkt för att den utvecklade specialitetsgrundsatsen är etablerad, däremot 

pekar den på en viss utveckling vad gäller avtalstolkningen. 
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4.3.4 Upphovsrätt och avtalsrätt i samverkan eller i konflikt? 

Vid det här laget står det klart att upphovsrättsliga uppdragsavtal aktualiserar både 

upphovsrättsliga och avtalsrättsliga regler för avtalstolkning. Upphovsrättsliga och 

avtalsrättsliga tolkningsregler har emellertid olika innebörd och syftar till att tillvarata olika 

rättspolitiska ändamål. Frågan är hur de båda olika tolkningsreglerna förhåller sig till 

varandra. I många fall kommer skillnaderna mellan de olika tolkningsreglerna få till följd att 

tolkningsresultaten blir olika. Reglerna för tolkning av upphovsrättsliga avtal syftar, något 

förenklat, till att säkerställa att de upphovsrättsliga ändamålen genomförs. I stor utsträckning 

innebär det ett subjektivt värnande om upphovsmannen. De avtalsrättsliga tolkningsreglerna 

syftar istället till att värna om partsautonomin och att parternas syfte med av det ingångna 

avtalet ska förverkligas. Avtalsrättens tolkningsregler handlar därför om att, utifrån ett 

objektivt perspektiv, fastställa vilka rättsverkningar parternas avtal bör ges genom antingen 

tolkning eller genom utfyllning.  

 

Wainikka framhåller att specialitetsgrundsatsen utgör ett väsentligt avsteg från den allmänna 

avtalsrätten.153 Vid oklara och tysta avtal strävar den allmänna avtalsrättens avtalstolkning 

efter att hitta den gemensamma partsviljan. Enligt Wainikka gör specialitetsgrundsatsen att 

detta inte längre är det centrala vid tolkningen av upphovsrättsliga avtal. Som ett led i en 

önskan att skydda upphovsmannen mot ofördelaktiga avtal så tolkas istället avtalet till dennes 

förmån. 154  Jag menar att Wainikka på ett träffande vis beskriver skillnaden mellan 

avtalsrättslig och upphovsrättslig avtalstolkning. Enligt min mening är det tydligt att 

utgångspunkterna, och ändamålen bakom, skiljer sig åt mellan avtalstolkning i upphovsrätten 

och avtalsrätten. Eftersom reglerna skiljer sig åt framstår de vid första anblick som 

svårförenliga. Och till viss del är det svårt att komma ifrån att de båda tolkningsreglerna kan 

hamna i konflikt; den upphovsrättsliga tolkningsregeln innebär en subjektiv tolkning och den 

avtalsrättsliga tolkningen är snarast objektiv. Det är däremot min åsikt att tolkningsreglernas 

inbördes konflikt är något illusorisk. Detta då den upphovsrättsliga avtalstolkningen i min 

mening har förändrats i och med den utvecklade specialitetsgrundsatsen. Genom 

utvecklingen kan man med fog säga att konfliktytorna mellan tolkningsreglerna har minskat. 

Förklaringen är att den upphovsrättsliga tolkningsregeln inte längre kan sägas vara lika 

svartvit som den traditionellt har uppfattats. Endast i den mån som upphovsrättsliga 

intressen verkligen är för handen består konflikten. 

                                                 

153 Wainikka s. 604. 
154 A.a. s. 604. 
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4.3.5 Analys av den utvecklade specialitetsgrundsatsen 

För både den traditionella och den utvecklade specialitetsgrundsatsen får utgångspunkten 

sägas vara att avtalstolkningen bör vara restriktiv till förmån för verkets upphovsman. 

Författarna som förespråkar en utvecklad specialitetsgrundsats menar emellertid att det inte 

räcker med att stanna där. I varje enskilt fall bör istället en mängd olika omständigheter 

beaktas och en avvägning göras mellan olika motstående intressen. Av särskild betydelse är i 

vilken mån upphovsmannens ideella och ekonomiska intressen i verket gör sig gällande. Den 

utvecklade specialitetsgrundsatsen innebär att vikten, hos sådana omständigheter som 

upphovsrätten är tänkt att tillvarata, måste vägas i varje enskilt fall. Omständigheternas vikt 

måste sedan ställas mot omständigheter som i allmänhet beaktas vid avtalstolkning (jfr 

omständigheter som framförts i avsnitt 3.3 och 3.4 ovan). Vid en helhetsbedömning kan det 

i somliga fall visa sig att upphovsmannen inte har ett – upphovsrättsligt skyddsvärt – intresse 

av en restriktiv avtalstolkning. Vad som är upphovsrättsligt skyddsvärt sammanhänger nära 

med den upphovsrättsliga avtalstolkningens rättspolitiska bakgrund. Även i sådana fall där 

upphovsmannen kan sägas ha ett skyddsvärt intresse av en restriktiv avtalstolkning kan en 

avvägning mellan upphovsrättsliga och avtalsrättsliga intressen, såsom avtalets syfte och 

praktiska funktion, stundtals motivera en tolkning som går upphovsmannen emot.  

 

Följden av en avtalstolkning där hänsyn tas till de upphovsrättsliga elementens vikt, och det 

inte tillämpas restriktivitet till upphovsmannens förmån, är att avtalsrättsliga moment kan 

komma att beaktas i större mån vid fastställande av avtalets rättsverkningar. Den utveckling 

som skett av specialitetsgrundsatsen innebär enligt mig att den upphovsrättsliga 

avtalstolkningen i viss mån närmat sig den objektiva, avtalsrättsliga tolkningen. Min 

uppfattning är att den utvecklade specialitetsgrundsatsen innebär att prima facie-konflikten 

mellan avtalsrättslig och en upphovsrättslig avtalstolkning till viss del undviks. Enligt 

tolkningsregeln kommer konflikten endast bestå i den mån som upphovsrättsliga ändamål 

talar för en restriktiv tolkning. I vilken omfattning så är fallet beror i sin tur i stor utsträckning 

på vilka upphovsrättsligt skyddsvärda intressen gör sig gällande i det enskilda fallet. En fråga 

som den utvecklade specialitetsgrundsatsen kan sägas ta ställning till är, i vilken grad kan 

upphovsrättsliga ändamålshänsyn motivera avsteg från allmänna regler för avtalstolkning? 

Om exempelvis upphovsmannens ideella och ekonomiska intresse i verket gör sig starkt 

gällande talar det för en restriktiv tolkning av uppdragsavtalet. När däremot så inte är fallet 

kommer andra omständigheter, exempelvis avtalsrättsliga, öka i betydelse. 
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Jag har valt att åskådliggöra den upphovsrättsliga avtalstolkningens utveckling i bild 1 nedan: 

 

 

Bild 1. Utvecklingen av den upphovsrättsliga avtalstolkningen 

 

Färgen rött representerar ett ”klassiskt” upphovsrättsligt avtal. Som exempel kan föreställas 

ett avtal mellan en marknadsaktör och en författare. Avtalet rör en upplåtelse av rättigheter 

till en bok som författaren spenderat årtionden med att skriva. Förutom att ge ut boken 

planerar marknadsaktören att också lansera andra produkter baserade på boken. Mot denna 

bakgrund gör sig upphovsmannens upphovsrättsliga intressen i verket starkt gällande. Här 

överensstämmer avtalssituationen, och situationen vid verkets tillkomst, i stor utsträckning 

med övervägandena som ligger bakom specialitetsgrundsatsen. Den finns en stark personlig 

koppling mellan upphovsmannen och verket vilket talar för att upphovsmannen, av ideella 

skäl, bör kunna avgöra vem som har en rätt att förfoga över verket. Upphovsmannen är 

sannolikt också i ekonomiskt behov av att kunna ”slå mynt” av sitt skapande varför han har 

ett påtagligt ekonomiskt intresse av en restriktiv tolkning av upplåtelsen. Om inte 

upphovsmän i dylika situationer ges möjlighet till vinning av sitt skapande är risken att 

produktionen av upphovsrättsliga verk motarbetas och den kulturella utvecklingen stannar 

av. Vid en tvist om upplåtelsens omfattning är det av dessa orsaker ändamålsenligt med en 

restriktiv tolkning av överlåtelseavtalet. Den restriktiva avtalstolkningen, till förmån för 

upphovsmannen, som den traditionella specialitetsgrundsatsens ger uttryck för tillgodoser i 

detta fall URL:s rättspolitiska målsättning. 
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Färgen blått representerar ett renodlat avtalsrättsligt uppdragsavtal mellan två näringsidkare, 

utan några upphovsrättsliga förtecken. När uppdragsavtalet ingås står båda parternas 

viljeförklaringar i överensstämmelse. Avtalet mellan parterna är däremot inte helt tydligt och 

det uppstår oenighet om vad som egentligen är avtalat. Här gör sig avtalsrättsliga intressen i 

form av avtalsfrihet och partsbundenhet fullt gällande. Under förutsättning att båda 

kontrahenterna förlitat sig på den andres agerande bör avtalstolkningen, som utgångspunkt, 

sträva efter att klarlägga innehållet i parternas viljeförklaringar. De avtalsrättsliga 

tolkningsreglerna bör ges fullt genomslag vilket leder till att exempelvis avtalets ordalydelse 

och syfte bör beaktas liksom den utgivna ersättningen och parters inbördes förhållande. 

Avtalstolkningens ändamål bör vara att avtalet ges sådana rättsverkningar som i största 

möjliga mån tillgodoser parternas syften med att ingå avtalet och som bäst kan anses stå i 

överensstämmelse med deras avgivna viljeförklaringar. Genom en sådan avtalstolkning 

främjas partsautonomin. 

 

Färgen grönt representerar ett upphovsrättsligt uppdragsförhållande. I förhållande till vilka 

intressen avtalstolkningen ska tillgodose gör sig både upphovsrättsliga och avtalsrättsliga 

ändamål gällande. Vilken styrka de olika intressena har beror på hur pass gällande 

upphovsrättens ändamålshänsyn gör sig gällande i det enskilda fallet. Ju mer ideella och 

ekonomiska intressen som står på spel för upphovsmannen desto mer gällande gör sig de 

upphovsrättsliga ändamålen, vilket talar för en restriktiv avtalstolkning till upphovsmannens 

förmån. Som visats ovan varierar omständigheterna mycket mellan olika upphovsrättsliga 

uppdragsavtal. Den mån i vilken upphovsrättsliga rättspolitiska syften gör sig gällande kan 

alltså variera stort. Under avsnitt 5 nedan kommer betydelsefulla omständigheter att 

analyseras mer ingående. Här kan blott konstateras att när vikten av de upphovsrättsliga 

beståndsdelarna är svaga bör tolkningen av det upphovsrättsliga uppdragsavtalet närma sig 

den tolkning som sker vid det rent avtalsrättsliga uppdragsförhållandet. Om en restriktiv 

tolkning av uppdragsförhållandet görs, i enlighet med den traditionella 

specialitetsgrundsatsen, trots att det i huvudsak bör vara avtalsrättsliga intressen som 

tillgodoses, leder det till en avtalstolkning som inte är ändamålsenlig med hänsyn till 

tolkningsreglernas syften. Avtalsrättsliga intressen – partsautonomi och avtalsfrihet – kan på 

så vis komma att ”offras”, på bekostnad av upphovsrättsliga intressen – värnandet om 

upphovsmannen – trots att de upphovsrättsliga intressena i det enskilda fallet kanske inte alls 

är särskilt påtagliga. Av redogörelsen av underrätternas praxis framgår att valet av 

tolkningsregler i stor utsträckning har fått tillgodose upphovsrättsliga ändamål framför 

avtalsrättsliga. Ändamålsenligheten i en sådan avtalstolkning kan ifrågasättas. 
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I en del upphovsrättsliga uppdragsavtal kan antas att omständigheterna är sådana att de 

förutsättningar, vilka ansetts uppbära den traditionella specialitetsgrundsatsen, endast i 

väldigt liten utsträckning gör sig gällande. I sådana fall framstår det inte, i min mening, som 

särskilt befogat att behandla den upphovsrättsliga uppdragstagaren annorlunda än vilken 

uppdragstagare som helst. De syften, vilka den upphovsrättsliga tolkningsregeln är tänkt att 

realisera, saknas i stor utsträckning. 

 

 

4.4 Sammanfattande reflektion rörande tolkning av uppdragsavtal 

Upphovsrättsliga avtal, likt andra avtal, måste tolkas för att avgöra vilka rättsverkningar de 

har. URL tillhandahåller inga särskilda regler för avtalstolkning. Tolkningen är därför i stor 

utsträckning beroende av den allmänna avtalsrätten. Upphovsrättens syfte har emellertid 

ansetts motivera vissa särskilda upphovsrättsliga tolkningsregler. 

 

Den traditionella specialitetsgrundsatsen har rönt stor uppslutning inom doktrinen och 

innebär att tysta och oklara upphovsrättssavtal tolkas restriktivt till upphovsmannens 

förmån. Det finns emellertid stöd i rättspraxis och doktrin för en upphovsrättslig 

avtalstolkning i enlighet med en utvecklad specialitetsgrundsats. Det enda moderna, 

prejudicerande rättsfallet avseende upphovsrättslig avtalstolkning – NJA 2010 s. 559 – 

ansluter sig närmast till den utvecklade specialitetsgrundsatsen. Mot denna bakgrund är det 

min uppfattning att den utvecklade specialitetsgrundsatsen, och inte den traditionella, bäst 

representerar gällande rätt. Enligt tolkningsregeln måste, när omfattningen av en 

upphovsrättsliga överlåtelse ska fastställas, en mängd olika omständigheter och intressen 

beaktas och vägas mot varandra. Följden blir att inte alla avtal som rör upphovsrättsliga verk 

bör tolkas restriktivt till förmån för upphovsmannen. Tolkningsregeln innebär alltså ett visst 

avsteg från den traditionella specialitetsgrundsatsens utgångspunkt. 

 

I det enskilda fallet innebär den utvecklade specialitetsgrundsatsen för det första en 

avvägning av sådana omständigheter som upphovsrätten syftar att tillvarata. Exempel på 

dylika omständigheter är upphovsmannens intresse i verket och dennes eventuellt svaga 

avtalsposition. När det konstaterats vilken vikt dessa omständigheter har bör dessa vägas mot 

mer avtalsrättsliga omständigheter. Det handlar då om omständigheter som typiskt sett 

beaktas vid vanlig avtalstolkning, såsom avtalets syfte och praktiska funktion.  
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Utvecklingen som har skett av specialitetsgrundsatsen innebär att det upphovsrättsliga 

intresset av en restriktiv avtalstolkning fastställs i det enskilda fallet. Sedan görs en avvägning 

med hänsyn till omständigheter av avtalsrättslig natur. Följden blir att avtalstolkningen gått 

mot en mer objektiv och nyanserad bedömning. Att upphovsrättsliga avtal tolkas enligt den 

utvecklade specialitetsgrundsatsen kan i många fall leda till att det tas större hänsyn till mer 

avtalsrättsliga omständigheter än enligt den traditionella specialitetsgrundsatsen. 

 

I förhållande till upphovsrättsliga uppdragsavtal finns det ett stort antal upphovsrättsliga och 

avtalsrättsliga omständigheter som kan vara av betydelse för bedömningen av om en 

upphovsrättövergång sker.  
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5 Betydelsefulla omständigheter vid uppdragsavtal 

 

 

5.1 Utgångspunkter 

Framställningen i avsnittet bygger på slutsatserna som har presenterats ovan i avsnitt 4, 

nämligen att upphovsrättsliga uppdragsavtal bör tolkas enligt en utvecklad 

specialitetsgrundsats. Enligt den utvecklade specialitetsgrundsatsen ska en mängd 

omständigheter beaktas vid tolkningen av upphovsrättsliga avtal. Det ska också ske en 

avvägning mellan de olika intressen som kan göra sig gällande i avtalet. En viktig fråga i det 

enskilda fallet är i vilken utsträckning de ändamål som upphovsrätten har till syfte att tillvarata 

gör sig gällande. Om upphovsrättsliga intressen gör sig gällande kan det i somliga fall tala för 

en avtalstolkning som är restriktiv till upphovsmannens förmån. I somliga fall kan 

omständigheterna istället vara sådana att tolkningen sker närmast helt enligt allmänna 

avtalsrättsliga regler – utan någon större hänsyn till att avtalet rör ett upphovsrättsligt verk. 

Avsikten med följande avsnitt är att analysera och utvärderar omständigheter som kan vara 

särskilt betydelsefulla. 

 

Även om det sagts tidigare bör det återigen framhållas att ingenting hindrar uppdragets parter 

från att avtala vilken upphovsrätt som tillkommer uppdragsgivaren. Om parterna har valt att 

uttryckligen reglera frågan i uppdragsavtalet står klart att avtalets ordalydelse intar en mycket 

betydelsefull ställning. Det är vid de tysta uppdragsavtalen som den särskilda, 

upphovsrättsliga tolkningsregeln, gör sig gällande.  

 

Som exemplifierats ovan varierar upphovsrättsliga uppdragsavtal oerhört i sin utformning. 

Eftersom omständigheterna är såpass varierande är det svårt – för att inte säga omöjligt – att 

etablera förutsättningar som ofrånkomligen leder till en upphovsrättslig övergång. Vad som 

däremot kan göras är att belysa omständigheter som, beroende på hur de förhåller sig till 

förutsättningarna i det enskilda fallet, kan komma att påverka bedömningen.  
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5.2 Att fråga är om ett upphovsrättsligt verk 

HD framhöll i NJA 2010 s. 559 att särskild hänsyn måste tas till att avtalstolkningen  

avser just ett upphovsrättsligt verk.155 Min uppfattning är därför att avtalstolkningen, som 

utgångspunkt, bör präglas av restriktivitet till förmån för uppdragstagaren. Det är emellertid 

svårt att säga med vilken tyngd restriktiviteten gör sig gällande i förhållande till andra 

omständigheter som kan vara för handen. Även om utgångsläget kan sägas vara restriktivitet 

till uppdragstagares förmån, är det osäkert vilken vikt omständigheten har sedd för sig själv. 

Vid en förhållandevis jämn avvägning mellan olika intressen kan man sannolikt tänka sig att 

just denna omständighet blir avgörande och avtalet tolkas restriktivt till en uppdragstagares 

förmån.  Eftersom att fråga är om just ett upphovsrättsligt avtal kan man också anta att, med 

hänsyn till upphovsrättens syfte, det kommer krävas viss intressemässig ”övervikt” till 

förmån för uppdragsgivaren för att avtalet ska tolkas till uppdragstagarens nackdel.  

 

 

5.3 Det upphovsrättsliga verkets natur 

5.3.1 Utgångspunkt 

HD har framhållit att avtalsobjektets natur måste beaktas. Med avtalsobjektets natur menas 

verkets art och graden av ideellrättsliga prägel.156 Min uppfattning är att HD i sitt valda uttryckssätt 

framhåller att det vid tolkningen måste tas hänsyn till vilka upphovsrättsliga intressen som 

det aktuella verket gör gällande. Att verkets natur kan vara en betydelsefull omständighet vid 

avtalstolkningen har också framhållits särskilt av Calissendorff, Rosén och Knoph.157  

 

 

5.3.2 Verkets art 

Calissendorff är av uppfattningen att om verkets art gett uppdragstagaren litet utrymme för 

konstnärlig prägling så talar det för att uppdragsgivaren, genom uppdragsavtalet, får 

omfattande upphovsrätt till verket.158 Även Levin hävdar att när det gäller verk som har ett 

rent praktiskt syfte, exempelvis datorprogram, bör tillämpningen av specialitetsgrundsatsen 

vara mycket begränsad vad gäller upphovsrättsöverlåtelser.159 Levins uttalande tar således 

                                                 

155 NJA 2010 s. 559 p. 10. Se även avsnitt 4.3.3.2 ovan. 
156 NJA 2010 s. 559 p. 9. Se även avsnitt 4.3.3.2 ovan. 
157 Se avsnitt 4.3.2 ovan för närmare redogörelse av respektive författares uppfattning. 
158 Calissendorff  s. 97–98. 
159 Levin s. 121. 
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inte specifikt sikte på just uppdragsavtal. Det är emellertid min uppfattning att hennes 

principiella hållning, att vissa arter av verk inte motiverar en lika strikt tillämpning av 

specialitetsgrundsatsen som andra verk, är aktuell även vad gäller uppdragsförhållanden.  

 

Vad gäller verkets art är min uppfattning att en del typer av verk motiverar en restriktiv 

avtalstolkning i större utsträckning än andra. Som exempel kan framhållas datorprogram, 

vilka utgör en industriell verkstyp.160 Vid upphovsrättslig avtalstolkning är det inte säkert att 

datorprogram bör behandlas på samma sätt som renodlade litterära eller konstnärliga verk. 

Datorprogram skapas ytterst för att åstadkomma en praktisk effekt snarare än som ett uttryck 

för konstnärligt skapade. Uppdragstagarens möjlighet att prägla verket ideellt är därför 

begränsad. Ett annat exempel på verk som kan sägas erbjuda uppdragstagaren begränsat 

utrymme för personlig prägling är översättningar. För en uppdragstagare, som har att 

översätta en mycket kort text som exempelvis beskriver insidan av en finsk bastu, är 

utrymmet för konstnärligt klart mindre än om uppdragstagaren fått i uppdrag att efter eget 

skön skriva en bok om den finska bastukulturen. Vissa verk ger sålunda inte uppdragstagaren 

utrymme att utveckla en särskilt stark personlig koppling till verket. Uppdragstagarens 

möjlighet till individuell prägling är således i stor utsträckning beroende på arten av verk. 

Arten av upphovsrätt som är för handen har följaktligen stor inverkan på i vilken mån 

uppdragstagarens ideella intresse gör sig gällande i verket. Min slutsats är därför att ju mindre 

som verksformen gör det möjligt för verkets skapare att ge uttryck för sin personlighet desto 

mindre ideell koppling finns mellan denne och verket. I den mån som uppdragstagarens 

ideella intresse i verket är lågt talar det emot en restriktiv tolkning av uppdragsförhållandet, 

varför uppdragsgivaren mycket väl kan erhålla en omfattande rätt i verket. 

 

 

5.3.3 Graden av ideellrättslig prägel 

Vad gäller verkets ideellrättsliga prägel är frågan i vilken omfattning som en uppdragstagare 

kan sägas ha präglat verket med sin personlighet. Det finns stora likheter med vad som gäller 

för verkets art, men graden av ideellrättslig prägel är ett vidare begrepp. Det är möjligt att 

tänka sig situationer där möjligheten till prägling för uppdragstagaren har varit begränsad 

utan att arten av verk har varit en begränsande faktor.  

 

                                                 

160 Industriella verkstyper behandlas under avsnitt 2.2.2. 
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Vid uppdragsförhållanden finns det flera omständigheter som kan påverka graden av 

ideellrättslig prägel. Calissendorff har framfört ett antal omständigheter som enligt henne är 

särskilt betydelsefulla. För det första skapas verket på initiativ av uppdragsgivaren, och ofta 

med utgångspunkt i den användning av verket som uppdragsgivaren angett. För det andra 

kommer uppdragsgivaren ofta med detaljerade anvisningar rörande hur verket ska utformas. 

Uppdragsgivaren har ofta också en rätt att få ta del av verket allteftersom skapandet 

fortskrider och en rätt att få sina synpunkter beaktade innan verket är färdigställt. Syftet med 

sådana synpunkter är just att utgöra påverka uppdragstagarens konstnärlighet. För det tredje 

skapar uppdragsgivaren ofta de ekonomiska och praktiska förutsättningarna för verkets 

skapande.161 Calissendorffs uppfattning är att uppdragsgivaren oftare förvärvar en ensamrätt 

till det skapta verket, och en mer omfattande sådan, än vad som är fallet när en upphovsrätt 

till ett befintligt verk överlåts. Anledningen till detta är enligt Calissendorff för det första att 

uppdragstagarens ideellrättsliga prägel av verket är så pass låg att en restriktiv tolkning av 

avtalet till dennes förmån inte är särskilt motiverat. För det andra har uppdragstagaren genom 

uppdragsavtalet fått full ersättning för sitt skapande (se vidare under avsnitt 5.6 för en 

diskussion rörande full ersättning).162  Även Knoph framhåller, som skrivits ovan, att en låg 

grad av ideellrättslig prägel kan tala för en mer handelsmässig tolkning av avtalet, utan särskild 

hänsyn till uppdragstagaren. I den mån som graden av ideellrättslig prägel är låg, till följd av 

att uppdragsgivaren tillhandahållit förutsättningarna för verkets skapande, gör sig inte heller 

de riskmoment som Schovsbo framhållit som särskilt gällande. Det framstår då inte heller 

som ändamålsenligt att uppdragstagaren, trots att denne har sluppit bära riskerna som 

motiverat specialitetsregeln, samtidigt ska få fördelarna av en upphovsmannavänlig 

tolkningsregel. 

 

Jag anser att faktorerna som Calissendorff, Knoph och Schovsbo framhåller är av stor 

betydelse för att förstå vilken inverkan som graden av ideellrättslig prägel har vid 

bedömningen av uppdragsgivarens rättighetsförvärv. Om verket tillkommer som en följd av 

andra hänsyn än som ett uttryck för uppdragstagarens konstnärlighet, exempelvis till följd av 

uppdragsgivarens anvisningar, är den ideella kopplingen mindre än vad som annars vore 

fallet. Det går emellertid också att tänka sig situationer där uppdragsgivaren har gett 

uppdragstagaren ett begränsat antal instruktioner, varför det närmast är fråga om helt fritt 

skapande. Ju mer konstnärlig frihet en uppdragstagare har desto mer kommer dennes 

                                                 

161 Calissendorff  s. 94. Jfr med Schovsbos uttalanden om upphovsmannastatusens riskmoment not 138. 
162 Calissendorff  s. 97–98. 
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konstnärliga personlighet prägla verket. Graden av konstnärlig frihet för uppdragstagaren 

inverkar således på kopplingen mellan denne och verket. När kopplingen mellan 

uppdragstagare och verk är stark gör sig uppdragarens intresse av att kunna bestämma över 

verkets förfogande mer gällande. Min slutsats är att ju mindre verket är präglat av 

uppdragstagarens personlighet desto mindre är dennes behov att kunna kontrollera över 

verkets förfogande. Ett sådant minskat kontrollbehov hos uppdragstagaren talar i sin tur 

emot att göra en restriktiv avtalstolkning till uppdragstagarens förmån, varför 

uppdragsgivarens möjligheter att erhålla rätt till verket ökar. 

 

Ur ett samhälleligt perspektiv framstår det inte som särskilt problematiskt att, vad gäller 

upphovsrättslig avtalstolkning, behandla olika verk olika. I den mån som graden av 

ideellrättslig prägel är liten kommer sannolikt inte de upphovsrättsliga verken driva 

samhällets kulturella utveckling framåt i någon större utsträckning. Verk som uppvisar liten 

grad av konstnärlig prägling kommer knappast motarbeta en kulturell stagnation i någon 

nämnvärd omfattning. Även utifrån ett mer ekonomiskt perspektiv framstår det som 

olämpligt att särbehandla verk med låg grad av ideellrättslig prägel. Att i avtalstolkningen 

särbehandla upphovsmannen till ett datorprogram, i förhållande till den som skapat andra 

produkter, framstår inte som ändamålsenligt med hänsyn till upphovsrättens ekonomiska 

funktion i samhället. Om graden av ideellrättslig prägel är låg är skillnaden mellan ett 

upphovsrättsligt verk och en annan produkt liten. 

 

Det kan således konstateras att verkets natur är en betydelsefull omständighet vid 

bedömningen av vilken upphovsrätt som tillkommer en uppdragsgivare. Om 

uppdragstagaren har ett stort ideellt intresse i det skapta verket, med hänsyn till dess art och 

graden av ideellrättslig prägel, talar det för en restriktiv tolkning av tysta uppdragsavtal.  

 

 

5.4 Verkets reproducerbarhet 

I NJA 2010 s. 559 framhöll HD reproducerbarheten av en immaterialrätt som en 

betydelsefull omständighet.163 Reproducerbarhet förstår jag som möjligheten att återskapa 

det upphovsrättsliga verket. Ett reproducerande sker om verket förfogas över genom att det 

görs tillgängligt i andra mediaformer (en bok kan bli till film, datorspel, serietidning etc.). En 

sådan innebörd av reproducerbarhet innebär att både uppdragstagarens ideella och 

                                                 

163 NJA 2010 s. 559 p. 10. 
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ekonomiska intresse i verket berörs. Ju större reproducerbarheten är, desto större är 

uppdragstagarens ideella behov av att kunna kontrollera över verkets förfogande. Om verket 

kan användas på många olika sätt ökar nämligen risken att ett förfogande av verket sker som 

står i strid med uppdragstagarens vilja eller kränker uppdragstagarens konstnärlighet. Också 

uppdragstagarens ekonomiska intresse berörs. Om möjligheten att reproducera verket på 

marknaden är stor är sannolikt verkets ekonomiska värde stort. Uppdragstagaren har i sin 

tur ett intresse av att behålla så mycket rättigheter till verket som möjligt. Om inte 

reproducerbarheten beaktades vid avtalstolkningen är risken istället att uppdragstagarens 

ideella och ekonomiska intresse i verket träds för när. Mot bakgrund av uppdragstagarens 

berörda intressen är det min slutsats att om verket har hög reproducerbarhet talar det emot 

att ge en rättighetsöverlåtelse en vid tolkning. Följaktligen talar det emot en uppdragsgivares 

rättighetsförvärv vid tysta uppdragsavtal. Om möjligheterna att reproducera verket i andra 

former är liten talar det i vart fall inte emot att tillerkänna uppdragsgivaren rättigheter i verket.  

 

Rent generellt kan det antas att arten av verk är betydelsefullt också i förhållande till graden 

av reproducerbarhet. Som exempel kan en bok, om populär, ha omfattande 

reproducerbarhet. Den handling som boken förtäljer kan med lätthet omvandlas till andra 

typer av uppfattbara media. Ett datorprogram, däremot, är skrivet för att ha en viss funktion, 

varför det ofta kan antas ha låg reproducerbarhet. Eftersom den tekniska funktionen legat 

till grund för utformningen finns inget, eller sannolikt endast mycket sällan, ett konstnärligt 

uttryck som kan omsättas till andra medieformer. Även en översättning av böcker torde ha 

låg reproducerbarhet. Den upphovsrätt som tillkommer översättaren kan inte reproduceras 

utan att göra ett intrång i den ursprungliga upphovsrättshavarens rätt. Vad gäller ett verks 

reproducerbarhet kan därför antas att arten av verk kommer inverka på bedömningen. 

 

Vad gäller uppdragsavtal är det min uppfattning att det ofta kan antas att upphovsrättsliga 

verk som skapas i uppdragsförhållandet har förhållandevis låg reproducerbarhet. Det finns 

främst två anledningar till detta. För det första kan det antas att det upphovsrättsliga verket 

ofta har en stark koppling till en uppdragsgivares verksamhet och att det därför inte lämpar 

sig särskilt väl för andra nyttjanden. Exempel på sådan koppling är när en symbol utformats 

på ett visst vis för att användas som varumärke för uppdragsgivarens verksamhet, eller om 

en slogan skrivs för ett visst företag. För det andra kan det tänkas att verket har tillkommit 

genom ett betydande mått av influens från uppdragsgivaren (jfr avsnitt 5.3.3 ovan) och i stor 

utsträckning kan vara färgat av uppdragsgivarens önskemål snarare än uppdragstagarens 
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konstnärlighet. Under sådana omständigheter kommer inte verket vara särskilt lätt att 

reproducera.  

 

 

5.5 Verkets position på marknaden 

Rosén framhåller verkets position på marknaden som en betydelsefull omständighet vid 

avtalstolkningen. Han beskriver verkets position på marknaden som verkets möjligheter 

utifrån en helhetsbild.164 Enligt mig har verkets position på marknaden stora likheter med 

verkets reproducerbarhet; båda är relaterade till verkets potential att spridas på en fri 

marknad. Reproducerbarheten skulle också kunna anses falla in under begreppet ”verkets 

position på marknaden” – om verket har stark reproducerbarhet talar det för att verkets 

position är stark. En väsentlig skillnad mellan omständigheterna är att verkets 

reproducerbarhet är helt beroende av egenskaper hänförliga till verket som sådant, medan 

verkets position på marknaden också är beroende av uppdragstagaren. Om uppdragstagaren 

har mycket gott renommé kommer ett verk denne har skapat ha en starkare position på 

marknaden än om verket skapats av en uppdragstagare med svagare renommé. Om verken 

är identiska kan däremot antas att reproducerbarheten är densamma. Jag har svårt att 

föreställa mig situationer där verkets reproducerbarhet är influerat av uppdragstagarens 

renommé. Verkets position på marknaden är därför ett vidare begrepp än verkets 

reproducerbarhet. Om ett verk har stor reproducerbarhet talar det emellertid för att verket 

också har en stark position på marknaden. Det omvända förhållandet gället dock inte 

nödvändigtvis.  

 

Ovan har åskådliggjorts hur verkets reproducerbarhet kan vara en betydelsefull omständighet 

för uppdragstagaren ur både ett ideellt och ett ekonomiskt perspektiv. Enligt min uppfattning 

gäller det även för verkets position på marknaden, även om det huvudsakligen torde vara det 

ekonomiska intresset som berörs. Verkets eventuellt starka position är nära kopplat till 

verkets marknadsvärde. Ju större marknadsvärde verket har desto större ekonomiskt intresse 

har uppdragstagaren av att behålla så mycket som möjligt av rätten till verket. Om det i ett 

uppdragsförhållande har tillkommit ett verk som har en stark position på marknaden talar 

det emot att låta rättigheter till verket övergå genom uppdragsavtalet. Om verket har en stark 

position på marknaden kan det också, beroende på vilken ersättning uppdragstagaren erhåller 

(se avsnitt 5.6), tala emot att det föreligger en underförstådd rättighetsöverlåtelse till 

                                                 

164 Rosén 2006 s. 155. 
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uppdragsgivaren. Att så är fallet beror på att ju starkare position verket har, desto mer talar 

det emot att uppdragsgivaren har haft för avsikt att låta uppdragsgivaren förvärva omfattande 

rätt i verket. 

 

För uppdragsavtal torde samma skäl som anförts i avsnitt 5.4, om varför reproducerbarheten 

vid uppdragsavtal generellt kan antas vara förhållandevis svag, även göra sig gällande i 

förhållande till verkets position på marknaden. Det kan dock antas att verkets position på 

marknaden är mindre ”färgat” av kopplingen till uppdragsgivaren. Positionen på marknaden 

behöver därför inte vara låg bara för att det är fråga om ett uppdragsverk. Som utgångspunkt 

kan dock antas att verk tillkomna i uppdragsförhållanden inte har särskilt stark position. 

 

Mot bakgrund av upphovsrättens belönande syften kan man ifrågasätta huruvida verkets 

position är en lämplig omständighet att beakta vid avtalstolkningen. Om hänsyn tas till 

verkets position på marknaden, blir en konsekvens att avtalstolkningen oftare kommer vara 

restriktiv till förmån för uppdragstagare med starkt renommé än till uppdragstagare med 

svagt renommé. Tolkningen blir alltså restriktiv till förmån för en uppdragstagare men inte 

till förmån för en annan, trots att de upphovsrättsliga verken kan vara identiska. Är det 

verkligen befogat att låta avtalstolkningens resultat vara beroende av om uppdragstagaren är 

framgångsrik eller inte? Som stöd för besvara frågan jakande kan anföras att upphovsrättens 

ensamrätt syftar till att möjliggöra för en uppdragstagare att skörda frukten av sin prestation. 

Det är omöjligt att komma ifrån att prestationens värde, när det gäller upphovsrättsliga verk, 

är delvis beroende av uppdragstagaren självt och det renommé denne skapat. Fruktens 

storlek beror så att säga på skördaren. Om det vid avtalstolkningen bortses från detta faktum 

innebär det att uppdragstagaren löper en risk att förlora ekonomiska värden i verket som är 

för handen. Ett sådant resultat skulle i sin tur motarbeta de upphovsrättsliga syftena, vilket 

talar för att det är ändamålsenligt att vid avtalstolkningen beakta verkets position på 

marknaden.  

 

 

5.6 Ersättningen som uppdragstagaren erhåller 

Calissendorff framhåller formen för betalning som en betydelsefull omständighet. Ersättning 

kan exempelvis utgå i form av royalty. Om så är fallet talar det enligt henne för en obegränsad 

rätt till verket vad gäller antalet exemplar och tiden.165 En sådan betalningsform gynnar både 

                                                 

165 Calissendorff  s. 95. 
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uppdragsgivaren och uppdragstagaren. Min uppfattning är att det utifrån ett avtalsrättsligt 

perspektiv kan sägas vara ett uttryck för en underförstådd partsvilja. Om parterna har ingått 

ett avtal om royalty innebär det att uppdragstagaren kommer gynnas av verkets förfogande. 

Det framstår då som rimligt att hävda att det har varit en outtalad förutsättning, som omfattas 

av båda parternas vilja, att uppdragsgivaren också ges sådan förfoganderätt till verket. Ur ett 

upphovsrättsligt perspektiv innebär betalning i form av royalty att uppdragstagarens 

ekonomiska intresse i verket delvis tillgodoses av royaltyn, dvs. uppdragstagaren kommer få 

ta del av de frukter som verkets förfogande inbringar. Att royaltyvillkoren kan vara oskäliga 

inverkar i princip inte på bedömningen. Sådan oskälighet kan dock utgöra skäl för jämkning 

enligt 36 § AvtL. Vad gäller den rumsliga förfoganderätten är det däremot inte säkert att 

royalty som betalningsform talar för ett rättighetsförvärv för uppdragsgivaren. 

Uppdragstagaren kan ha haft i åtanke, medvetet eller omedvetet, att det förfogande som 

omfattas av uppdragsavtalet endast skulle ske inom ett visst geografiskt område. Utanför 

området kan det eventuellt vara så att uppdragstagaren upplåtit rättigheter i verket till andra 

aktörer. Uppdragstagarens ekonomiska intresse i verket gör således sig gällande vad gäller 

det rum inom vilket verket får förfogas. Royalty som betalningsform kan i somliga fall därför 

tala för att en uppdragsgivare förvärvar en upphovsrätt i verket som är obegränsad i 

förhållande till antal exemplar som får produceras och tiden för deras producerande, inte 

platsen för förfogande. 

 

Calissendorff och Rosén framhåller att vederlagets storlek är en betydelsefull  

omständighet för att avgöra en rättighetsöverlåtelses omfattning.166 Enligt Calissendorff kan 

uppdragstagaren genom uppdragsavtalet i många fall sägas ha fått full ersättning  

för sitt skapande.167 Min uppfattning är att ju högre ersättningen är desto mer tyder det, 

avtalsrättsligt, på att parterna underförstått har avtalat att uppdragsgivaren förvärvar en 

omfattande rätt till verket. Enligt mig kan det också hävdas att ersättningens storlek får 

betydelse utifrån upphovsrättens ändamål. I den mån som uppdragstagaren får full ersättning 

för sitt upphovsrättsliga skapande genom uppdragsavtalet saknas skäl att, med hänsyn till 

uppdragstagarens ekonomiska intresse i verket, tolka avtalet till uppdragstagarens förmån. 

Upphovsrätten syftar till att ge verkets upphovsman ekonomisk belöning för sitt skapande. 

Om uppdragstagarens skapande både initieras och belönas av en uppdragsgivare, inom 

ramen för uppdragsavtalet, kan det knappast sägas att denna funktion hos upphovsrätten gör 

                                                 

166 Calissendorff  s. 95–96, Rosén 2006 s. 155–156. 
167 Calissendorff  s. 97–98. 
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sig särskilt gällande. För många uppdragsavtal saknas därför skäl att, med hänsyn till 

upphovsrättens ekonomiska sida, behandla uppdragstagare som skapar upphovsrättsliga verk 

annorlunda än uppdragstagare som utför icke upphovsrättliga prestationer. Om den 

skapande insatsen har ersatts på annat vis saknar uppdragstagaren helt enkelt ett 

upphovsrättsligt skyddsvärt ekonomiskt intresse av att kunna kontrollera verkets förfogande. 

 

Frågan är hur bedömningen kring den ersättningen uppdragstagaren erhållit förhåller sig till 

det faktum att ett verk, kanske först långt senare, visar sig bli en stor framgång. Det är 

långtifrån säkert att verkets framtida marknadsvärde motsvaras av en utgiven ersättning till 

uppdragstagaren. Enligt min uppfattning bör bedömningen, med hänsyn till upphovsrättens 

ekonomiska sida, bero på verkets marknadsvärde vid tidpunkten för dess skapande. Det är 

vid denna tidpunkt som uppdragsgivaren eventuellt ska anses ha förvärvat rättigheter i verket. 

Om verkets värde senare stiger så inverkar inte det på faktumet att rättigheterna vid 

skapandetidpunkten anses tillkomma uppdragsgivaren. I sammanhanget bör dock betonas 

att om rättighetsöverlåtelsen, med hänsyn till efterföljande händelseutveckling, framstår som 

obillig kan uppdragsavtalet komma att jämkas enligt 36 § AvtL. 

 

En anknytande fråga är hur man avgör vilket värde ett verk faktiskt har. Att fastslå verkets 

värde är av avgörande betydelse för att avgöra om uppdragstagaren har fått tillräcklig 

ersättning för sitt skapande. Endast om uppdragstagaren fått full ersättning kan man hävda 

att denne inte har ett ekonomiskt intresse i verket som är upphovsrättsligt skyddsvärt. Frågan 

är när den ersättning som en uppdragsgivare har erhållit är tillräcklig för att anses utgöra full 

ersättning – ur ett upphovsrättsligt perspektiv. Calissendorff uttrycker det som att det saknas 

gängse normer för ersättningens storlek. Ofta är det svårt, för att inte säga omöjligt, att 

fastställa ett objektivt värde för det upphovsrättsliga skapandet. Calissendorff påtalar att en 

annan svårighet vid bedömningen är att ersättningens storlek kan vara påverkad av faktorer 

som är helt irrelevanta ur ett upphovsrättsligt perspektiv. Sådana faktorer kan exempelvis 

vara om uppdraget utförts under tidspress, uppdragstagaren hade andra uppdrag att välja på 

eller uppdraget upphandlats under konkurrens.168 Min uppfattning är det utan tvivel kan vara 

svårt att avgöra vilket värde det upphovsrättsliga skapandet har haft, och jag håller med 

Calissendorff om att det ofta kan finnas icke-upphovsrättsligt relevanta faktorer som 

påverkar ersättningens storlek. Jag vidhållet dock att dessa svårigheter inte kan utesluta att 

en sådan bedömning kan vara möjlig i det enskilda fallet. Sådana omständigheter bör 
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emellertid hållas i åtanke när man försöker fastställa vad parternas, uttryckliga och 

underförstådda, avtal innebär. 

 

Min slutsats är att även om det kan vara svårt att visa att uppdragstagaren har fått full 

ersättning för sitt upphovsrättsliga skapande är ersättningens form och storlek en 

betydelsefull omständighet. I den mån en uppdragstagare har fått full ersättning för sitt 

upphovsrättsliga skapande talar det emot en restriktiv tolkning uppdragsavtalet till 

uppdragstagarens förmån. 

 

 

5.7 Uppdragstagarens avtalsposition 

Enligt HD:s uttalande i NJA 2010 s. 559 så måste hänsyn tas till om upphovsmannen har 

haft en svag avtalsposition.169 Även enligt den sedvanliga avtalsrättsliga avtalstolkningen kan 

parternas inbördes förhållande vara en betydelsefull omständighet.170  

 

Som har sagts tidigare intar upphovsmannen, enligt den traditionella upphovsrättsliga 

utgångspunkten, den svagare ställningen av kontrahenterna. Levin ansluter sig till denna 

traditionella syn och menar att upphovsmannen normalt sett är den svagare av parterna ett 

avtalsförhållande.171 Nordell är däremot av uppfattningen att man inte kan utgå från att så är 

fallet.172 I utredningen till ny upphovsrättslag framförs att även om upphovsmannen många 

gånger är den svagare parterna går det inte att säga att så alltid är fallet.173 Vid uppdragsavtal 

kan upphovsmannens avtalsposition omfatta en mängd omständigheter; är uppdragstagaren 

(vilken kan vara en privatperson) i ett resursmässigt underläge gentemot uppdragsgivaren 

(vilken kan vara ett internationellt bolag), vem har utformat avtalet och vem av parterna har 

störst erfarenhet och kunskap rörande denna typ av transaktion. Det går att föreställa sig 

situationer där uppdragstagaren är den svagare avtalsparten såväl som den starkare.  En 

förutsättning att hålla i åtanke vid uppdragsavtal är att uppdragstagaren, om denne bedriver 

professionell uppdragstagande verksamhet, kan vara den som har mest erfarenhet och 

kunskap om upphovsrättsliga uppdragsförhållanden. I många fall kan det därför vara 

uppdragstagaren som har utformat uppdragsavtalet. Det kan också falla sig så att 

                                                 

169 NJA 2010 s. 559 p. 9. 
170 Se avsnitt 3.3.5 ovan. 
171 Levin s. 121. 
172 Nordell 2008 s. 337. 
173 SOU 2010:24 s. 88–89. 
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uppdragstagaren är den av parterna som besitter störst kompetens rörande upphovsrättsliga 

frågor. I sådana fall kan knappast uppdragstagaren anses inta en svag avtalsposition. I den 

mån uppdragstagaren i en avtalssituation intar en svag ställning talar det i vart fall för att göra 

en restriktiv avtalstolkning till uppdragstagarens förmån. 

 

 

5.8 Avtalets syfte och praktiska funktion 

I NJA 2010 s. 559 uttalade HD att avtalets syfte och avtalets praktiska funktion är 

betydelsefulla omständigheter vid tolkning av upphovsrättsavtal.174 Ett sådant resonemang 

ligger helt i linje med de allmänna reglerna för avtalstolkning där avtalets syfte ofta spelar en 

viktig roll för både tolkningen och utfyllningen.175 Calissendorff och Nordell framhåller att 

uppdragsgivarens syfte med avtalet bör utgöra en lägsta nivå för den upphovsrätt som 

tillkommer uppdragsgivaren.176 Calissendorff menar även att avtalets syfte skulle kunna vara 

av betydelse vid bedömningen av om rättighetsupplåtelsen är exklusiv eller inte.177 Roséns 

uppfattning är att avtalets syfte och praktiska funktion är vad som ytterst avgör en 

rättighetsöverlåtelses omfattning.178  

 

I och med att upphovsrättsliga avtal ingås står det ofta klart vad syftet är med avtalet. Så var 

fallet i NJA 2010 s. 559, där HD konstaterade att det måste ha stått klart för upphovsmannen 

att syftet bakom avtalet förutsatte att upplåtelsen även omfattande en rätt till marknadsföring 

i senare led. 179 När uppdragsavtal ingås kan antas att uppdragsgivaren i ännu större 

utsträckning gör uppdragstagaren införstådd med vad uppdragsgivaren har tänkt sig för 

användning av verket. Om uppdragsgivaren exempelvis beställer ett figurmärke för att 

använda som logotyp, är det troligt att uppdragsgivaren vid uppdragsavtalets ingående också 

upplyser uppdragstagaren vad figurmärket är avsett att användas till. Ett annat exempel är 

om uppdragsavtalet rör skapandet av ett datorprogram. Det torde vara mer regel än undantag 

att uppdragsgivaren i sådana fall specificerar vad denne vill ha programmet till. Min 

uppfattning är att uppdragsgivaren ofta kan antas delge uppdragstagaren syftet med 

uppdraget, för att på så vis säkerställa att det skapade verket kan fullgöra syftet i fråga.  I och 

                                                 

174 NJA 2010 s. 559 p. 9. 
175 Se avsnitt 3.3 och 3.4 ovan. Det bör uppmärksammas att avtalets syfte aktualiseras för både tolkning och 

utfyllning, och då i synnerhet vid en individuell utfyllning.  
176 Calissendorff  s. 94, Nordell 2004 s. 609. 
177 Calissendorff  s. 93. 
178 Rosén 2006 s. 156–157. 
179 NJA 2010 s. 559 p. 10. Se även avsnitt 4.3.3.1 och 4.3.3.2. 
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med att uppdragstagaren ofta är införstådd med syftet bakom uppdragsavtalet är det 

sannolikt ofta fråga om sådan förutsättning som är täckt av partsviljan, alltså ett underförstått 

avtalsvillkor. Om uppdragsavtalet kräver en upphovsrättslig överlåtelse från uppdragstagaren 

till uppdragsgivaren för att kunna förverkligas talar det i min mening för att uppdragsgivaren, 

genom ett underförstått avtalsvillkor, förvärvar rättigheter i det skapta verket. En sådan 

rättsverkan av uppdragsavtalet ligger också i linje med tillitsteorin, i det att en uppdragsgivare 

ofta kan antas förutsätta att de rättigheter till verket som uppdragstagaren överlåtelser också 

motsvarar uppdragsgivarens behov.  

 

Beroende på syftet med avtalet kan rättigheterna som uppdragsgivaren förvärvar vara olika 

omfattande. Om uppdragstagaren åtar sig att skapa en logotyp åt uppdragsgivaren ligger det 

nära till hands att anse att uppdragstagaren också upplåtit en förfoganderätt till logotypen. 

Om syftet med avtalet, vilket båda parterna har varit införstådda med, har varit att 

uppdragsgivaren ska sälja logotypen kan det i sin tur tala för att uppdragstagare har överlåtit 

hela rätten till verket. Calissendorffs uppfattning är att parternas utgångspunkt endast i 

undantagsfall är att uppdragsgivaren endast förvärvar äganderätt till ett exemplar.180 Jag delar 

Calissendorrfs uppfattning. Enligt min mening får det sägas ligga i uppdragsförhållandets 

natur att uppdragsgivaren, som huvudregel, förvärvar en rätt till verket utöver en rätt till 

exemplaret– uppdragsgivaren anlitar uppdragstagarens tjänster just för att det blivande verket 

ska skapas och uppdragsgivaren har användning för detta. Utan en upphovsrätt i det skapta 

verket är uppdragsgivarens möjlighet att använda verket starkt begränsat, varför 

uppdragsavtal skulle vara av litet intresse för uppdragsgivaren. Det är därför lätt att tänka sig 

uppdragsförhållanden där det, mot bakgrund av avtalets syfte, framstår som så självklart och 

underförstått för kontrahenterna att uppdragsgivaren ska förvärva en upphovsrätt i verket 

att det inte behöver sägas uttryckligen. Också vid ett beaktade av parternas hypotetiska vilja, 

i linje med individuella utfyllningen, framstår det sannolikt som naturligt för parterna att 

uppdragsgivaren förvärvar en upphovsrätt i verket. 

 

Den allmänna avtalsrättsliga utgångspunkten är att avtals rättsverkningar bör fastställas på 

sådant vis att avtalen är ändamålsenliga, alltså kan fullgöra sin praktiska funktion.181 I NJA 

2010 s. 559 framhöll HD att en viss avtalstolkning ansågs ge ”praktiska fördelar” för 

upphovsmannen och för försäljare i senare led.  Ett avtals praktiska funktion kan antas 

                                                 

180 Calissendorff  s. 90. 
181 Se avsnitt 3.3 och 3.4 ovan. 
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sammanhänga med exempelvis minskade kostnader. Om den praktiska funktionen hos ett 

uppdragsavtal talar för att en uppdragsgivare förvärvar upphovsrätt i verket talar det emot 

en restriktiv tolkning till uppdragstagarens förmån. 

 

 

5.9 Sedvänja 

Enligt allmänna regler för avtalstolkning kan sedvana i en bransch vara en betydelsefull 

omständighet vid avtalstolkningen.182 Vid tolkningen av avtalet i NJA 2010 s. 559 var sådant 

som HD uppfattade som branschsedvänja mycket betydelsefullt för vad som fick anses vara 

underförstått avtalat. Domstolen framhöll att det inom branschen var ett ”vedertaget sätt att 

marknadsföra varor” varför HD:s majoritet fann att Åhléns fick använda verket för 

marknadsföring enligt ”gängse sätt”.183 Det är även Roséns och Calissendorffs uppfattningar 

att sedvanan i en viss bransch är en betydelsefull omständighet.184 Rosén går så långt som att 

hävda att man bör man vända sig till branschpraxis och sedvana innan man beaktar de 

särskilda upphovsrättsliga tolkningsprinciperna.185 Härvid framstår han ha tagit starkt intryck 

av departementschefen, vilken i lagens förarbeten framhåller sedvanans stora betydelse när 

det gäller att fastslå avtalsinnehållet. 186  Vad gäller sedvana är det problematiska enligt 

Calissendorff att visa att det finns en fast etablerad sedvänja i branschen. Även om det finns 

en etablerad sedvänja krävs också att både uppdragsgivaren och uppdragstagaren är 

verksamma inom branschen ifråga och därmed har känt till, eller borde ha känt till, den 

aktuella sedvänjan.187 För det fallet att uppdragsgivaren och uppdragstagaren är verksamma 

inom två olika branscher är det enligt Calissendorff osäkert vilken sedvänja som ska ges 

företräde. 188 Mot bakgrund av NJA 2010 s. 559, och vad Rosén och Calissendorff anför, är 

min uppfattning att det får anses klart att sedvänjan i en bransch är mycket betydelsefullt för 

att avgöra vilken upphovsrätt en uppdragsgivare förvärvar genom uppdragsavtalet. Enligt 

min mening har sedvänjan i en viss bransch mycket stor betydelse för vad som kan anses 

underförstått avtalat mellan parterna. Om det föreligger en stark sedvänja inom en viss 

bransch talar det för att en rättighetsöverlåtelse i linje med sedvänjan är en sådan 

förutsättning som omfattats av parternas viljeförklaringar. 

                                                 

182 Se avsnitt 3.4.3 ovan. 
183 NJA 2010 s. 559 p. 10–11, 14. 
184 Rosén 1989 s. 182–183, Calissendorff  s. 96. 
185 Rosén 1989 s. 182–183.  
186 Prop. 1960:17 s. 175–176. 
187 Calissendorff  s. 96. 
188 A.a. s. 96. 
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Min uppfattning är att svårigheten rörande sedvänjor torde vara, precis som Calissendorff 

säger, att dels etablera att det föreligger en relevant sedvänja, dels att både uppdragsgivaren 

och uppdragstagaren måste vara verksamma inom samma bransch. Att bevissvårigheter 

förekommer påverkar däremot inte omständighetens betydelse som sådan. Det finns också 

branscher där en tydlig sedvana har etablerats. Vad gäller reklamsammanhang framhåller 

Nordell att det finns en väl utvecklad branschsedvänja som innebär att merparten av alla 

förfoganderättigheter övergår till uppdragsgivaren.189 Min slutsats är att sedvana i en bransch 

kan vara en mycket betydelsefull omständighet vad gäller tysta uppdragsavtal men att det kan 

vara svårt att fastslå att sedvanan är etablerad. 

 

 

5.10 Uppdragsgivarens verksamhet 

Nordell och Calissendorff framhåller att arten av verksamhet som uppdragsgivaren bedriver 

kan vara en betydelsefull omständighet. 190  Enligt Calissendorff utgör uppdragsgivarens 

verksamhet en yttre gräns för rättighetsupplåtelsens omfattning. Hon framhåller att en 

uppdragsgivare knappast förvärvar en mer omfattande upphovsrätt än vad som krävs för att 

tillgodose sådana behov i uppdragsgivares verksamhet som var förutsebara vid avtalsslutet.191 

Jag instämmer i Calissendorffs uppfattning. Utifrån ett avtalsrättsligt perspektiv går det 

svårligen att hävda att parternas viljeförklaringar omfattar en rättighetsöverlåtelse som går 

utöver uppdragsgivarens verksamhet vid avtalsslutet. Det framstår som mycket osannolikt 

att en uppdragsgivare och en uppdragstagare skulle underförstått avtala om en 

rättighetsöverlåtelse inom ramen för en verksamhet som inte ens existerar. Det förefaller 

krystat att påstå att en sådan överlåtelse skulle vara ha varit uppe i parternas medvetande. 

Det torde inte heller vara intressant att genom utfyllning fastslå en rättighetsöverlåtelse om 

det upphovsrättsliga verket faller utanför uppdragsgivarens verksamhet. En 

rättighetsöverlåtelse kan i sådana fall knappast antas leda till vare sig lämpliga eller praktiska 

resultat. Uppdragsgivarens verksamhet utgör i min mening därför en yttersta gräns för vilken 

upphovsrätt en uppdragsgivare kan förvärva. Om det skapade verket faller utanför 

uppdragsgivarens verksamhet talar det emot att uppdragsgivaren förvärvar en rätt till verket. 

                                                 

189 Nordell 1997 s. 323. 
190 Calissendorff  s. 94, Nordell 2004 s. 609–610. 
191 Calissendorff  s. 94. 
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5.11 Sammanfattande tankar rörande betydelsefulla omständigheter 

Vid tolkningen av uppdragsavtal innebär den utvecklade specialitetsgrundsatsen att en 

mängd omständigheter är betydelsefulla att ta i beaktande. Det är också enligt min mening 

aktuellt att vid uppdragsavtal beakta många fler omständigheter än vad som är fallet vid 

renodlade upphovsrättsliga överlåtelser.  

 

Med hänsyn till uppdragsavtalets natur finns ett flertal omständigheter som kan vara 

betydelsefulla för att bedöma en rättighetsöverlåtelses omfattning. Det upphovsrättsliga 

verkets natur, det upphovsrättsliga verkets reproducerbarhet, verkets position på marknaden, 

om uppdragstagaren haft en svag avtalsposition och uppdragsgivarens verksamhet är sådana 

omständigheter som, med hänsyn till förutsättningarna i varje enskilt fall, kan tala för en 

restriktiv tolkning av upphovsrättsövergången till förmån för uppdragstagaren. Den 

ersättning som uppdragstagaren erhållit, avtalets syfte och praktiska funktion, 

förutsättningarna för verkets tillkomst samt branschpraxis är sådana avtalsrättsliga 

omständigheter som, beroende på förutsättningarna i det enskilda fallet, kan tala för en 

uppdragsgivares rättighetsförvärv i verket. 

 

I avsnittet har redogjorts sådana omständigheter som inverkar på uppdragsgivarens och 

uppdragstagarens rätt till ett verk som har skapats i uppdragsförhållandet. Å ena sidan, vad 

kan anses vara omfattat av partsvilja eller vara lämpligt att utfylla avtalet med? I avsnittet 

återfinns en stor mängd omständigheter som närmast är hänförliga till vanlig avtalstolkning. 

Å andra sidan, med hänsyn till de upphovsrättsliga intressen som är för handen, vilka avsteg 

från vanlig avtalstolkning är befogade? Vid avvägningen krävs att man har upphovsrättens 

syfte i minnet, nämligen att uppdragstagarens ideella och ekonomiska rättigheter måste 

tillvaratas. Av vad som framförts framgår att när omständigheterna i det enskilda fallet tyder 

på uppdragstagaren har ett starkt upphovsrättsligt intresse i verket, talar det emot att låta 

avtalsrättsliga omständigheter vara avgörande för rättighetsöverlåtelsens omfattning.  

 

Min slutsats är att förhållandena som föreligger vid många uppdragsförhållanden gör att det 

många gånger inte är särskilt motiverat att göra en restriktiv tolkning av uppdragsavtalet till 

uppdragstagarens förmån. Konsekvensen blir den att det ofta finns en större möjlighet att 

tillerkänna uppdragsgivaren upphovsrätt i verket än vad som gäller vid renodlade 

upphovsrättsliga överlåtelser. 
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6 Avslutande reflektioner 

 

 

Upphovsrättsliga uppdragsavtal skär igenom de avtalsrättsliga och de upphovsrättsliga 

rättsområdena. De syften som uppbär upphovsrätten har motiverat särskilda 

upphovsrättsliga regler för avtalstolkning vilka har ansetts medföra att oklara avtal bör tolkas 

till förmån för upphovsmannen. En sådan avtalstolkning i viss mån sägas vara i konflikt med 

tolkningen som sker vid andra typer av avtal.  

 

Den slutsats som har framförts ovan är att de förutsättningar som legat till grund för de 

upphovsrättsliga tolkningsreglerna har kommit att förändras. I uppsatsen har jag funnit att 

den traditionella specialitetsgrundsatsen, som rönt uppslutning i doktrinen, kan sägas vara 

delvis överspelad i och med NJA 2010 s. 559. Enligt min uppfattning är utvecklingen av 

godo, då den traditionella specialitetsgrundsatsens vaga utformning till upphovsmannens 

förmån inte är särskilt ändamålsenlig i dagens samhälle. Det räcker inte med att, oavsett 

omständigheterna i det enskilda fallet, tillämpa en upphovsmannavänlig tolkningsregel. 

Istället krävs att omständigheter från både det avtalsrättsliga och det upphovsrättsliga 

rättsområdenas beaktas. Den utveckling som har skett rörande den upphovsrättsliga 

avtalstolkningen innebär att upphovsrättsliga avtal ska tolkas i enlighet med vad jag kallar en 

utvecklad specialitetsgrundsats. En avtalstolkning i enlighet med den utvecklade 

specialitetsgrundsatsen handlar i stor utsträckning om att hitta en lämplig balans mellan 

tillgodoseendet av upphovsrättsliga och avtalsrättsliga syften. I synnerhet vid 

upphovsrättsliga uppdragsavtal ställs denna svåra intresseavvägning på sin spets. 

 

Vid bedömningen av vilken upphovsrätt som en uppdragsgivare förvärvar finns en mängd 

omständigheter att beakta. Omständigheterna härrör både från upphovsrätten och 

avtalsrätten. När det föreligger sådana upphovsrättsliga intressen som upphovsrätten strävar 

efter att tillvarata talar det för en restriktiv avtalstolkning till en uppdragstagarens förmån. 

Om inte sådana upphovsrättsliga intressen gör sig särskilt gällande ökar betydelsen av sådana 

omständigheter som beaktas vid en rent avtalsrättslig avtalstolkning. För att använda en 

sportsmetafor: upphovsrättsliga avtal kan beskrivas som en egen bollsport som spelas med 

en egen typ av boll. Sporten ifråga spelas däremot på avtalsrättens spelplan.  
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Mitt antagande är att tillämpningen av den utvecklade specialitetsgrundsatsen, för 

uppdragsavtalets vidkommande, på sikt kommer att visa sig i rättstillämpningen. 

Uppdragsgivare kan i större utsträckning förväntas förvärva rättigheter till de skapade verken 

än vad som varit fallet när den traditionella specialitetsgrundsatsen tillämpats. 

 

För aktörerna på den fria marknaden kommer upphovsrättigheter att vara av fortsatt stor 

betydelse. Uppdragsförhållandets flexibilitet innebär att dessa typer av avtalsrättsliga 

lösningar kan förväntas öka i betydelse. Min avslutande reflektion är därför att den typ av 

avvägning som förekommer i uppsatsen kommer att bli allt mer aktuell i framtiden. 
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