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Sammanfattning 

 

Den upphovsrättsliga ensamrätten har en särskild konstruktion som inte påminner om 

andra verksamhetsformer. Det anses särskilt viktigt att samhället kan få ta del av 

litterära och konstnärliga verk som därigenom kan bidra till den ekonomiska, sociala 

och kulturella utvecklingen. Upphovsmannen, här författaren, har därför tilldelats vissa 

rättigheter som ska möjliggöra denna verksamhet och i sin tur att boken kan omsättas på 

marknaden. Detta sker vanligen genom att författaren i ett förlagsavtal upplåter 

utgivningsrätten till boken till ett förlag. Inte sällan har dock författaren ett fortsatt nära 

och särskilt personligt band till den bok som denne har lagt ner stor tid och arbete på att 

skriva. Det kan därför vara av stor betydelse för denne att även efter att avtal ingåtts, ha 

fortsatt kontroll över hur boken framställs och distribueras. Detta gäller särskilt 

författare till facklitterära böcker som exempelvis önskar uppdatera vissa faktauppgifter 

som till följd av samhällsutvecklingen har kommit att blir inaktuella. 

Som i alla långvariga avtalsrelationer kan det uppstå situationer där parternas 

intressen krockar och motsättningar uppstår. Exempelvis kan författaren vara missnöjd 

med hur boken marknadsförs eller över förlagets passivitet ifråga om utgivning och 

spridning. Eller kanske förlaget motsätter sig att författaren reviderar boken och 

hänvisar till att möjlighet till detta ges först inför nästkommande upplaga eller nyutgåva. 

Författaren kan då önska avbryta det icke-fungerande samarbetet. Emellertid har 

författaren sällan mycket till förhandlingsutrymme. Författaren har ju genom avtalet 

frånhänt sig utgivningsrätten till boken på ett sätt som ofta ger förlaget en ensidig rätt att 

bestämma antalet upplagor och utgåvor. Därtill är författaren ofta den underlägsna 

parten i avtalsrelationen. 

Begreppet ”ny upplaga” kan genom en analys av förlagsavtalet konkretisera dessa 

problem. Analysen visar att den definition av begreppet ny upplaga som tillämpas i 

lagtexten, och i regel även i förlagsavtalen, utgår från den tekniska 

framställningsprocessen, dvs. vad som kommer ur en tryckpress vid ett specifikt 

tillfälle. Genom dagens mer avancerade framställningsprocesser kan förlagen dock 

framställa exemplar av boken under en längre tidsperiod och trycka boken i ett mindre 

antal exemplar. På så vis kan boken tryckas och tillhandahållas utan att den i egentlig 

mening behöver ge ut en ny upplaga. Förlaget får möjligheter att ensidigt styra över 
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avtalet efter eget behov. Författarens möjlighet att utkräva sin rätt att revidera samt att 

under vissa förutsättningar ha rätt häva avtalet blir därmed beroende av att det är fråga 

om ”ny upplaga”.  

För att utreda vilken innebörd man kan ge detta begrepp, och således när dess 

rättsföljder ska aktualiseras, ska begreppet tolkas. De förlagsavtal jag har studerat 

innehåller standardiserade delar men även tillägg som betyder att de anpassats efter det 

individuella sammanhanget. Vid tolkningen måste man därför också utgå från att det 

avtal som har förhandlats fram återger parternas mening och därmed ta hänsyn till de 

omständigheterna i det enskilda fallet. När man som här utgår från avtalets ordalydelse, 

är en bra utgångspunkt enligt HD i NJA 1991 s. 319, förutom den språkliga 

utformningen, avtalets rättsliga bakgrund, allmänna syfte samt det sammanhang det 

förekommer i. Tolkningsmetoden möjliggör att även andra faktorer än den tekniska 

framställningsprocessen kan beaktas. Vid tolkningen kan man således beakta den 

särskilda avtalstyp det här är fråga om.  

Eftersom den rättsliga bakgrunden inte ger någon klarhet i vilken innebörd begreppet 

ny upplaga kan ha, utöver den som utgår från den tekniska framställningsprocessen, 

inleds tolkningen med att utgå från den språkliga utformningen av begreppet. 

Tolkningen ger i denna del inte ett entydigt svar. Definitionen utgår dels från förlagets 

tekniska framställning, vilket redan har konstaterats inte ger ett tillräckligt betryggande 

resultat, och dels från att det ska vara fråga om ett i förhållande till den tidigare 

upplagan, oförändrat innehåll. En sådan definition kan lätt förknippas med begreppet 

”ny utgåva” vilket gör den svår att tillämpa. 

Vad som åsyftas med begreppets allmänna syfte är inte självklart. En tolkning av 

begreppet i enlighet med upphovsrättens grundläggande syfte, att stimulera till 

nyproduktion, innebär att författaren ska ges så gynnsamma arbetsförhållanden som 

möjligt, samtidigt som förlagets behov av investeringsskydd måste beaktas. En 

definition av begreppet bör således utformas så att förlaget får ett fullgott skydd för de 

ekonomiska risker en investering av boken kräver. Dock får dessa intressen inte ta över 

helt då det riskerar att låsa in författaren i avtalet och därmed underminera författarens 

behov av konstnärlig frihet. En princip som kan sägas ha ett sådant specifikt syfte är den 

s.k. specifikationsprincipen, som generellt innebär att omfattande, otydliga eller tysta 

avtal ska tolkas restriktivt till upphovsmannens förmån. Vid en sådan intresseavvägning 
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kan en vidsträckt innebörd av begreppet, där även mindre tryckningar konstituerar en ny 

upplaga, leda till ett sådant balanserat resultat. Begreppet tillgodoser författarens behov 

av fortsatt kontroll över sitt verk samtidigt som förlagets behov av säkra och varaktiga 

avtalskonstruktioner kan tillgodoses. En sådan definition är även förenlig med avtalets 

syfte, som egentligen åsyftar en upplåtelse av rätten, inte en överlåtelse. Det 

sammanhänger med synsättet att ensamrätten, i o m den ideella rätten, aldrig helt kan 

anses övergå från författaren till förlaget.  

Vid tolkningen av begreppet utifrån dess sammanhang blir det fråga om att göra en 

friare bedömning, men med utgångspunkt i ett lämplighets- och skälighetsresonemang. 

Tolkningen möjliggör att författarens ofta underlägsna ställning kan beaktas och att 

begreppet kan ges en innebörd som tar hänsyn till författarens särskilda behov. En sådan 

korrigerande tolkningslösning kan uppfattas som mycket ingripande, men bör kunna 

godtas genom synsättet att den hämtar sitt stöd i en ömsesidig lojalitetsplikt som ålägger 

förlaget en befogad skyldighet att beakta vissa av författarens intressen som kan sägas 

sammanhänga med den ideella rätten. Också här leder tolkningen till en vidsträckt 

definition av begreppet, genom att författaren därigenom får en starkare 

förhandlingsposition som skapar en rimligare balans. En sådan lösning kan också hämta 

stöd ur oklarhetsregeln. Det bör nämligen kunna krävas av förlagen att dessa, 

åtminstone under avtalsförhandlingarna, tydliggör för författaren vad begreppet innebär 

i förhållande till författarens ensamrätt och hur det förhåller sig till förlagsavtalet i sin 

helhet. På så vis har författaren åtminstone möjlighet att lyfta fram sina intressen och 

eventuella invändningar, innan denne ingår avtalet. 

Slutsatsen blir att en tolkning som definierar begreppet ny upplaga mer vidsträckt 

leder till en mer balanserad avtalslösning. Tolkningen fångar upp andra faktorer än vad 

som kommer ur en tryckpress vid ett specifikt tillfälle, och därigenom också sådana 

åtgärder som idag inte klart omfattas av utgivning av ny upplaga i egentlig mening. 

Författaren får därmed större förutsättningar till kontroll över ”sitt andes barn”, utan att 

för den skull förlaget berövas på det investeringsskydd som behövs för att det ska våga 

ge ut boken på marknaden. 
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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund och syfte 

 

Förlagsavtalet är en mycket gammal avtalstyp. De regler som finns i URL om 

förlagsavtal härstammar från äldre praxis som utvecklades långt före tillkomsten av 

URL. Dessutom är reglerna konstruerade med utgångspunkt i skönlitterära verk. Detta 

framgår tydligt av förarbetena, där det uttalas att 1947 års nordiska normalkontrakt för 

skönlitterär utgivning varit av stor betydelse vid utformningen av reglerna. Det nordiska 

normalkontraktet kom sedan att ersättas på 1980-talet av det s.k. RAM-avtalet resp. 

LÄR-avtalet, vilka dock upphörde att gälla på 90-talet.
1
 Reglerna i URL är därmed i 

grunden inte anpassade efter facklitterära verk.  

Avvikelsen mellan URL:s reglering och de facklitterära avtalen har ökat ytterligare 

genom dagens mer avancerade tekniska möjligheter. När upphovsrätten skapades hade 

de skyddade verken i princip alltid en fysisk form där de manifesterades på papper, var 

målade på dukar e.d. Idag ser vi allt fler digitala verk. Denna teknikutveckling har 

medfört många förändringar för de upphovsrättsligt skyddade verken och har bidragit 

till att det idag finns helt andra möjligheter att ge ut en bok. Texten har så att säga i 

mångt och mycket tappat sin trygga förankring i boksidan. I dag kan en bok ges ut i 

både den traditionella bokformen via pappersmedier eller i mer moderna 

utgivningsformer eller genom digitalt tillhandahållande.  

Utvecklingen återspeglas på förlagsavtalsmarknaden. Förlaget kan förvärva en rätt 

att få använda verket både i bokform och i hörboksform, i form av e-bok och genom 

print-on-demand-teknik. Genom print-on-demand-tekniken kan förlagen sälja litterära 

verk i form av papperskopior från en digital förlaga som efter beställning av en kund 

framställs på plats.
2
 

En viktig aspekt i detta sammanhang är den avtalsfrihet som råder inom 

förlagsavtalet. En grundläggande tanke med handel med upphovsrätt är att 

upphovsmannen genom ensamrätten ska ha ett bra underlag samtidigt som parterna ska 

                                                      
1 SOU 1956:25 s. 308 & Levin (2011), s. 520. 
2 Prop. 2004/05:110 s. 166. 
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ha full frihet att utforma och anpassa avtalen i enlighet med deras särskilda behov.
3
 

Således är endast ett fåtal av URL:s regler tvingande. Det innebär att parterna har stora 

möjligheter att laborera med ensamrätten. Denna laboreringsfrihet har utökats som en 

följd av att det saknas ramavtal, vilket gör att förlagsavtal tecknas individuellt mellan 

förlaget och författaren.
4
  

Som vid all avtalsfrihet kan parterna komma överens om förhållanden som i ett 

senare läge, av en eller annan anledning, kan anses orättfärdigt för endera parten. Vad 

som dock är speciellt för förlagsavtalet, och framför allt det facklitterära, är att detta 

missförhållande ofta drabbar författaren eftersom denne, som åskådliggörs strax nedan, 

normalt har ställning som svagare part.
5
 Det ojämna avtalsförhållandet leder till att 

förlaget i mångt och mycket ensamt kan styra över utgivningen av en bok. Detta 

möjliggör i sin tur att förlaget kan anpassa omfattningen av dess förvärvade ensamrätt, 

många gånger till författarens nackdel.  

Vad som också är speciellt med förlagsavtalet, och då särskilt det facklitterära, är att 

avtalen normalt är långvariga avtal som mer har karaktären av samverkan mellan 

författaren och förlaget. Författaren har även efter att avtal ingåtts ett personligt, dvs. 

ideellt, präglat intresse av att ha fortsatt kontroll över hur boken används och 

marknadsförs på marknaden. Dessutom lägger författaren vanligtvis ned stor tid på att 

revidera och uppdatera fakta o.d. i verket. Dessa ”särdrag” blir särskilt prekära i ett läge 

författaren av någon anledning är missnöjd med avtalsrelationen, men inte fått gehör för 

sin invändning hos förlaget. Frågan i vilken utsträckning författaren har möjlighet att 

utöva kontroll eller inflytande, oaktat ensamrättens övergång, blir ur den aspekten högst 

relevant. Syftet är alltså att delvis analysera denna fråga. 

En annan fråga som infinner sig i sammanhanget är hur dessa förlagsavtal kan, och 

bör tolkas. Det är nämligen genom avtalstolkningen man bl.a. kan beakta det 

individuella avtalet och dess särskilda omständigheter. 

Begreppet ”ny upplaga” får en i sammanhanget betydelsefull roll. Som kommer att 

framgå i analysen nedan nämns begreppet på vissa ställen i URL, men då dessa regler är 

dispositiva kan parterna välja att i avtalet använda sig av andra uttryck. Begreppet kan 

                                                      
3 SOU 2010:24 s. 16.  
4 SOU 2011:32 s. 305. 
5 SOU 2011:32 s. 305. 
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alltså få olika definitioner i enskilda förlagsavtal. De nyss angivna, mer moderna 

reproduceringsmetoderna öppnar dessutom upp för en utgivning av boken som inte 

nödvändigtvis behöver ske med en tryckpress vid ett och samma tillfälle. Boken kan på 

så vis tryckas utan att det i egentlig mening ges ut i en ny upplaga. Den digitala 

produktionen av läromedel ersätts dock på precis samma sätt som för den tryckta boken 

och att samma villkor som för den tryckta utgivningen gäller även för den digitala.
6
 

Denna definitionsfrihet blir särskilt viktig i o m att begreppet knyter an till några av de 

mest väsentligt reglerade rättigheterna för författaren. Begreppet styr nämligen 

författarens möjligheter att kräva en rätt att få revidera sitt verk och till rätten att häva 

avtalet för det fall förlaget vägrar att ge ut en utgången bok på nytt.  

Samtidigt ska begreppets funktion tillgodose förlagets investeringsskydd, dvs. dess 

behov av att kunna tillförsäkra sig en ekonomisk avkastning av den vanligtvis 

betydande investering förlaget gör vid en utgivning och spridning av boken. Vid 

tolkningen måste således också detta intresse beaktas. 

Reglerna kan alltså dels demonstrera de problem som begreppet ny upplaga kan leda 

till, dels betydelsen av hur man väljer att definiera begreppet vid en tolkning. Frågan 

hur man väljer att tolka förlagsavtal har också kommit att bli särskilt intressant mot 

bakgrund av domen av HovR över Skåne och Blekinge från den 3 april 2008, mål T 

1512-07 (härefter endast Björgelldomen). Förlaget hade en ensidig rätt att bestämma om 

utgivning av nya upplagor. Enligt Hovrätten innebar denna rätt att förlagets ensamrätt 

består så länge en utgivning enligt avtalet pågår, eller annorlunda uttryckt, förlagets rätt 

att ge ut nya upplagor bestämmer avtalstiden. HD beviljade inte prövningstillstånd. 

Mot bakgrund av dessa förhållanden är det alltså högst betydelsefullt att utreda 

förlagsavtalets innebörd av begreppet ny upplaga, samt hur begreppet kan definieras 

vid en avtalstolkning. 

 

1.2 Metod och material 

 

Som framgått ovan är syftet med uppsatsen att analysera och tolka begreppet ”ny 

upplaga” utifrån vad som kan sägas utgöra det facklitterära förlagsavtalets särdrag. De 

                                                      
6 Uppgift hämtad från SLFF:s royaltyundersökning från 2013, publicerad i SLFF:s tidskrift Manus (nr 1 mars 2014). 
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avtal jag har studerat innehåller både standardiserade villkor men också individuellt 

utformade moment i form av tillägg som betyder att avtalen utformats och anpassats 

efter parternas individuella förhållanden. Vid tvister om tolkningen av förlagsavtal tycks 

domstolen dock ge avtalets individuella karaktär en underordnad betydelse till förmån 

för en objektiv tolkning. Avtalen synes istället hanteras på basen av väl utvecklade 

standardavtal som anses spegla väletablerad branschpraxis.
7
 Här är utgångspunkten 

emellertid att avtalen faktiskt har varit föremål för individuella förhandlingar. 

Tolkningen av begreppet kommer därför att göras utifrån en mer individuell 

tolkningsmetod där avtalens subjektiva förhållanden beaktas. Denna tolkningsmetod 

möjliggör att avtalets individuella aspekter kan åskådliggöras.  

Vid tolkningen används, utöver URL:s allmänna regler om överlåtelser, också 

allmänna regler och principer för avtalstolkning. Dessa anses nämligen ha en 

principiell giltighet för förlagsavtal.
8
 Praxis rörande tvister om förlagsavtal är 

sparsmakad. Analysen inbegriper därför rättsfall som avser såväl tvister om andra avtal 

än förlagsavtal, som mer allmänna avtalstolkningstvister. 

Som kommer att framgå hänvisas det en hel del till URL:s regelverk. Anledningen 

till detta är, utöver att dess regler tillämpas vid analysen av förlagsavtalet, att den 

avtalstolkning som vidtas här kräver en förståelse av upphovsrättens konstruktion samt 

insikt i vad det är som gör att förlagsavtalet är så speciellt i förhållande till andra avtal. 

Därtill är reglerna betydelsefulla då de ska fungera som komplement till förlagsavtalet 

genom att domstolen kan tillämpa dem när det av avtalet inte framgår vad parterna 

avsett.
9
  

Förarbetena SOU 1956:25 och prop. 1960:17 är relevanta i analysen eftersom dessa 

än idag används flitigt i praktiken och anses utgöra källa till insikt om upphovsrättens 

egenskaper och som ett väl användbart tolkningsinstrument för URL.
10

 Prop. 

2004/05:110 samt SOU 2010:24 och 2011:32 ger god kunskap om upphovsrättens 

utveckling och en inblick över förda resonemang och intresseavvägningar. 

Övrig nordisk lagstiftning och praxis har viss betydelse i sammanhanget, särskilt mot 

bakgrund av att den s.k. specifikationsprincipen, som i regel förordar en avtalstolkning 

                                                      
7 Rosén (2006), s. 153 & Nordell (2008), s. 330 f. 
8 Levin (2011), s. 501 f. 
9 Bernitz (2013), s. 90. 
10 Rosén (2006), s. 28. 
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till upphovsmannens förmån, är lagfäst i § 53 st. 3 i DaURL och § 39 a i NoURL.
11

 

Även om någon motsvarande lagregel inte finns i svensk rätt anses den vara 

underförstådd och förekommer såväl i domstolen som i litteraturen. De nordiska 

upphovsrättslagarna, som trädde i kraft åren 1960-61, har också i huvudsak samma 

materiella innehåll då de utarbetades under nordiskt samarbete.
12

 

De numera upphörda branschavtalen LÄR, mellan Sveriges Läromedelsförfattares 

Förbund (SLFF) och Föreningen Svenska Läromedelsproducenter (FSL)) från 1984, 

samt RAM, mellan Sveriges Författareförbund (SFF) och Sveriges Förläggareförening 

(SvFF) från 1980 kan, oavsett hur man väljer att bedöma dem i rättskälleläran, användas 

i belysande syfte. Likaså kan de avtalsmallar och mönsteravtal som SLFF och SFF 

utarbetat användas i analysen. SFF:s avtal utgör särskilda individuella ramavtal som 

tecknats med ett antal förlag (Norstedts förlagsgrupp, inklusive Rabén & Sjögren, Natur 

& Kultur, Ordfront förlag och Arenagruppen – Bokförlaget Atlas). 

 

1.3 Avgränsningar 

 

Den avtalstyp som studeras är alltså förlagsavtal. Som framgått ovan har jag valt att 

avgränsa mig till enbart facklitterära verk eftersom denna typ av förlagsavtal skiljer sig 

åt i den mån att det under avtalstiden finns ett annat intresse av att uppdatera boken 

utefter den kontinuerliga samhällsutvecklingen, vilket kräver fortlöpande arbetsinsatser 

från författarens sida som ofta är högst betydande. Det är enbart avtal som ingås för 

redan skrivna verk som här avses. Beställningsavtal och s.k. optionsavtal behandlas 

därför inte. 

Uppsatsen tar enbart sikte på det inbördes avtalsförhållandet, dvs. mer generella 

intrångsfrågor kring tillgängliggörande för och överföring till allmänheten på sådant sätt 

att enskilda får tillgång till verket kommer inte att diskuteras här. Det är således endast 

frågor inom ett avtalsrättsligt förhållande som här studeras.   

Analysen av begreppet ny upplaga handlar till viss del om den problematik som 

uppstår i o m att lagstiftningen utgår från boken i dess mer traditionella mening. Syftet 

                                                      
11 SOU 2010:24 s. 101. 
12 Rosén (2006), s. 59. 
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är dock inte att analysera eller diskutera den nya utvecklingen ur ett upphovsrättsligt 

perspektiv, och inte heller huruvida URL av den anledningen är förlegad eller ej. Här 

diskuteras utvecklingen endast ur ett mer allmänt avtalstolkningsperspektiv.  

På upphovsrättens område finns en hel del internationella regelverk som dock inte 

kommer att behandlas särskilt ingående här. De internationella konventionerna på 

området, den s.k. Bernkonventionen från 1971 och den s.k. Romkonventionen från 

1961, har inte har en direkt anknytning till upphovsrättsliga avtal och avser främst det 

skyddsomfång som ska tillkomma ett verk i andra länder.
13

  

EU:s s.k. Infosocdirektiv syftar till att harmonisera den upphovsrättsliga 

lagstiftningen och därmed den gränsöverskridande handeln med upphovsrätten och är 

således inte av avgörande betydelse här. Direktivet är dock av visst intresse för den 

förlagsavtalsrättsliga analysen varför det kan förekomma i behandlingen. 

Inte heller kommer jämkningsmöjligheten i 36 § AvtL behandlas. Här är endast 

avsikten att tolka begreppet ny upplaga.  

 

1.4 Disposition 

 

Uppsatsen inleder med en redogörelse av det upphovsrättsliga regelverket, m.a.o. 

ensamrättens innehåll och konstruktion, samt en beskrivning av hur förfoganderätten av 

upphovsmannens ensamrätt kan disponeras genom avtal. Redogörelsen avser som 

nämnts att öka förståelsen för den särskilda karaktär av verksamhet som upphovsrätten 

avser att skydda. Avsnitt 2.1 innehåller således en mer allmän beskrivning av 

upphovsrätten funktion och dess skyddsobjekt samt hur dessa intressen sedan vägs mot 

samhälleliga intressen. Avsnitt 2.2 går därefter igenom ensamrättens innehåll, närmre 

bestämt vad som brukar benämnas upphovsmannens ekonomiska, där särskilt de 

förfoganden som är typiska för förlagsavtal, rätten till exemplarframställning och 

spridningsrätten, behandlas. Kapitlet avslutas därefter med en närmre redogörelse för 

den ideella rätten.  

Kapitel 3, som utgör en analys av förlagsavtalet, inleder i avsnitt 3.1 med vad som 

kan sägas utgöra det facklitterära förlagsavtalets särdrag. Avsnitt 3.2 redogör mer 

                                                      
13 Rosén (1989), s. 96. 
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översiktligt för den upphovsrättsliga regleringen av förlagsavtalet, som sedan åtföljs av 

avsnitt 3.3–3.6, där de regler som mer specifikt innehåller och tar sikte på begreppet ny 

upplaga analyseras. Dessa regler, tillsammans med de vanligt förekommande 

förlagsavtalen på marknaden, kan konkretisera de problem som användningen av 

begreppet ny upplaga kan föra med sig. Avsnittet avser att åskådliggöra varför det över 

huvud är intressant att tolka begreppet ny upplaga. Kapitlet avslutar med ett 

sammandrag av analysen, avsnitt 3.7.  

Själva avtalstolkningen av begreppet ny upplaga sker i kapitel 4, där avsnitt 4.1 

inleder med en översikt av den allmänna avtalstolkningen. Därefter tolkas begreppet i 

enlighet med denna metod i avsnitt 4.2–4.4. Avslutningsvis innehåller kapitel 5 ett 

slutord med egna, mer personliga reflektioner och tankar om analysen och tolkningen. 

 

2 Ensamrättens konstruktion 

 

2.1 Allmänt om upphovsrätten 

 

Upphovsrätt är den rätt som författare, kompositörer, konstnärer och andra upphovsmän 

har till sina verk. Upphovsrätten skyddar därmed skaparen av litterära och konstnärliga 

verk.
14

 För att det ska vara fråga om ett ”verk” måste det vara resultatet av en 

upphovsmans eget personliga intellektuella skapande (s.k. verkshöjd).
15

 Upphovsrätten 

uppkommer när verket skapats och varar som huvudregel under författarens livstid och 

70 år efter dennes död. Intrång i upphovsrätten kan medföra straff, skadestånd och andra 

sanktioner. 

Föremål för upphovsrätten är enligt 1 § URL litterära eller konstnärliga verk. Till 

litterära verk hänförs framställningar i ord, antingen talade, skrivna eller tryckta. Till 

konstnärliga verk räknas i princip alla verk som skapas med konstnärlig ambition och i 

                                                      
14 Det bör här framhållas att också andra aktörer skyddas. Däribland den utövande konstnärens framförande av ett 

verk, dvs. artister, musiker och sångare, dels vissa producenter som framställer ljudinspelningar eller rörliga bilder, 

dels radio- och Tv-bolag vid återutsändning, inspelning och spridning till allmänheten av utsändningar. Dessa aktörer 

skyddas genom att de i 5 kap. URL tilldelats vissa närstående rättigheter som till stor del överensstämmer med det 

upphovsrättsliga skyddet, men som dock inte ger samma verksskydd. Någon närmre behandling av dessa aktörer sker 

inte i det följande. 
15 SOU 2010:24 s. 64. 
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syfte att nå en konstnärlig verkan.
16

 Romaner, noveller, filmer, dikter, musikaliska verk 

och datorprogram är således exempel på sådana litterära och konstnärliga verk som 

skyddas av upphovsrätten.  

Skaparen av det litterära eller konstnärliga verket har enligt upphovsrättslagen vissa 

rättigheter till verket, en s.k. ensamrätt. Dessa rättigheter är dels ekonomiska, dels 

ideella. Rättigheternas närmre innehåll redogörs för nedan. Här bör dock kort nämnas 

att det med de ekonomiska rättigheterna följer en rad inskränkningar, motiverade av 

hänsyn till allmänna och enskilda intressen.  

Inskränkningarna brukar kallas ”omsättningens krav”. De är motiverade av hänsyn 

till religiösa, kulturella eller av annan samhällelig hänsyn och sammanhänger alltså med 

det ovan nämnda behovet av att tillgodose samhällets ekonomiska, kulturella och 

sociala utveckling.
17

 Inskränkningarna, som regleras i 2 kap. URL, återger specifika 

utnyttjanden som inte ska anses kränka upphovsmannens ensamrätt. Det rör sig således 

om sådana förfoganden som ansetts få stå över upphovsmannens intresse. Därför krävs 

det inte, i inga av de situationer som räknas upp, upphovsmannens samtycke, trots att 

det är förfoganden som omfattas av ensamrätten i 2 § URL. Den som vill utnyttja ett 

verk behöver alltså inte alltid förvärva en sådan rätt av upphovsmannen. Denne kan med 

stöd av reglerna i 2 kap. URL exempelvis framställa exemplar för privat bruk enligt 12 

§, eller enligt 19 § sprida ett verk vidare. 

Samtliga inskränkningar kräver dock att upphovsmannen från början frivilligt lämnat 

ifrån sig sitt verk, dvs. att verket har tillgängliggjorts lagligen, ex. genom att en 

författare genom förlagsavtal ger samtycke till utgivning av en bok. Inskränkningarna 

kan därför på ett tydligt sätt åskådliggöra den betydelse som förlagsavtalet får för 

upphovsmannen, här författaren. Som kommer att visas nedan i avsnitt 2.2.1 innebär 

nämligen regeln om konsumtion i 19 § URL att författaren i många avseenden tappar 

kontrollen över sitt verk, så fort hans bok ges ut på marknaden i enlighet med 

förlagsavtalet. 

 

 

                                                      
16 SOU 1956:25 s. 65.  
17 Rosén (1989), s. 100. 
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2.2 Ensamrättens innehåll  

 

Som nämndes ovan innehåller ensamrätten dels en ekonomisk rätt, dels en ideell rätt. 

Grundtanken med utformningen av förfoganderätten är nämligen att tillgodose 

upphovsmannens individuella intressen, vilka dels har en praktisk och ekonomisk sida, 

och dels en ideell, mer personlig sida som avser rätten att förfoga över sitt verk.  

I förarbetena framhålls vikten av att rättsordningen gör det möjligt för 

upphovsmannen att fortsätta sin verksamhet så att denne kan bidra till samhällets 

ekonomiska, kulturella och sociala utveckling.
18

 Upphovsmannens verksamhet anses 

nämligen ha stor betydelse för opinionsbildningen och den andliga odlingen över huvud 

taget, vilket har motiverat att rätten är grundlagsreglerad i 2 kap. 16 § RF.
19

 

Ensamrätten som företeelse anses utgöra själva instrumentet för att skyddade verk ska 

kunna omsättas på marknaden. Därmed måste författaren ha möjlighet att hävda sina 

rättigheter och att kunna dra nytta av dessa. Annars riskeras upphovsrättens 

grundläggande ändamål, att stimulera nytt skapande, att urholkas.
20

 Rättsordningen ska 

därför sträva efter är att så långt som möjligt ”ge upphovsmannen gynnsamma 

arbetsförhållanden, göra det möjligt för honom att fortsätta sin verksamhet, att nå ut till 

allmänheten” och att ”göra den insats i den kulturella utvecklingen som hans begåvning 

motiverar”. AK jämför delvis rätten med talspråket ”arbetaren är sin lön värd”.
21

  

Det är emellertid viktigt att komma ihåg att ensamrätten inte bara finns till för att 

främja upphovsmannen. Upphovsrätten tjänar som ett skydd även för andra 

rättsinnehavare som också anses vara viktiga bidrag för att verk ska kunna omsättas på 

marknaden. Ensamrätten är nämligen nödvändig för de stora investeringar som görs på 

kultur- och medieområdet och genom att den således skyddar dessa övriga 

rättsinnehavare möjliggör det finansiering av ex. utgivning av böcker.
22

 

Rättsinnehavarna måste kunna tillförsäkra sig en ekonomisk avkastning av den 

                                                      
18 SOU 1956:25 s. 85. 
19 Prop. 1975/76:209 s. 129 
20 SOU 2011:32 s. 306. 
21 SOU 1956:25 s. 93. 
22 Rosén (1989), s. 101 f. 
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investering som görs. Det anses viktigt att incitamenten för att investera i denna typ av 

verksamhet upprätthålls.  

Upphovsmannens ekonomiska rätt över sitt verk är bestämd genom att det i 2 § URL 

räknas upp olika typer av förfoganden som tillkommer denna ensamrätt. Rättigheten 

innebär att det som huvudregel krävs upphovsmannen samtycke för att få vidta dessa 

åtgärder samt en rätt till ersättning i samband därmed. Rätten kan enligt 27 § alltså helt 

eller delvis överlåtas. 

Av 2 § 1 st. URL framgår att det med den ekonomiska rätten avses i huvudsak två 

olika typer av åtgärder. Det ena är att på ett eller annat sätt fixera verket på ett eller flera 

föremål, oberoende av med vilken teknik detta skett, s.k. exemplarframställning. Med 

exemplarframställning avses densamma som begreppet mångfaldigande, som används i 

artikel 2 i Infosocdirektivet.
23

 Det andra är att göra verket tillgängligt för allmänheten. I 

tredje stycket beskrivs detta tillgängliggörande såsom fyra olika typer av 

förfogandeformer, vilka ger uttryck för möjligheten att på annat sätt än genom 

framställning av exemplar låta andra tillägna sig verket. Dessa fyra typer är överföring 

till allmänheten, offentligt framförande, offentlig visning och spridning till 

allmänheten.
24

  

Förlagsavtal är centrerade kring förfogandeformerna exemplarframställning och 

spridningsrätten. De är därför relevant att närmre studera vilka upphovsrättsliga 

förutsättningar dessa förfogandeformer var för sig tillhandahåller.
25

 Därefter sker en 

närmre behandling av den ideella rätten, som ju är den andra sidan av ensamrätten. 

 

2.2.1 Exemplarframställning resp. spridningsrätten 

Rätten till exemplarframställning innebär en uteslutande rätt att förfoga över verket 

genom att framställa exemplar av det, 2 § 1 st. URL. Med exemplar av verk avses som 

nämnts varje föremål, i vilket verket på ett eller annat sätt blir fixerat.
26

  Det spelar 

därmed ingen roll om fixeringen av ett litterärt verk sker i en bok eller om det sker i 

                                                      
23 Prop 2004/05:110 s. 45. 
24 SOU 1956:25 s. 93. 
25 Rosén (1989), s. 99. 
26 SOU 1956:25 s. 100 f. 
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digitala eller på annat sätt maskinläsbara fixeringar. Så länge verket kan uppfattas med 

mänskliga sinnen utgör det exemplar i lagens mening. 

Rätten att framställa exemplar är inte begränsad till förfoganden som riktar sig till 

allmänheten. Vidare spelar det ingen roll om exemplar av verket framställs endast 

tillfälligt eller permanent. Innan genomförandet av artikel 5 i Infosocdirektivet var 

rättsläget oklart rörande frågan huruvida verk som endast fixeras tillfälligt i digital form 

skulle anses utgöra sådan framställning av exemplar.
27

 Idag har tidsfaktorn för 

fixeringen dock ingen betydelse, vilket framgår av lagtexten. 

Ensamrätten till verket gäller även om verket har ändrats. En författare anses därför 

ha rätt till sitt verk även om det översatts eller överförts till andra former.
28

 Därmed 

skyddas även själva tankeinnehållet, dess inre form.
29

 Om verkets inre form ändras kan 

det bli att anses som ett nytt och självständigt verk.
30

 

Spridningsrätten enligt 2 § 3 st. URL omfattar en rätt att förfoga över verket genom 

att sälja, hyra eller låna ut exemplar av verket eller på annat sätt sprida exemplar av 

verket till allmänheten. Rätten att sprida verket är knuten till fysiska exemplar av verket, 

dvs. till böcker, disketter, skivor, osv. För att en viss åtgärd ska omfattas av rätten till 

spridning räcker det att exemplar av verket bjudits ut till allmänheten och således får en 

potentiell möjlighet att förfoga över exemplaren, dvs. spridningsåtgärden behöver inte 

vara fullbordad.
31

 

Rätten att sprida verket saknar dock ofta självständig betydelse. Rätten framstår 

nämligen i första hand som ett komplement till rätten att framställa exemplar av verket. 

Det är först i samband med att rätten att ge ut verket förvärvas av någon eller fall där 

exemplar av verket har framställts utan upphovsmannens tillstånd som spridningsrätten 

får sin verkliga betydelse. Upphovsmannen kan då med stöd av denna rätt styra över 

omfattningen av spridningen genom att exempelvis uppställa villkor om att det endast 

får ske till en sluten privat krets och inte får spridas till allmänheten som helhet.
32

 Det 

har därmed ansetts tillräckligt att upphovsmannen kontrollerar den första 

spridningsåtgärden och på så vis kan bestämma om verket ska ges ut eller inte. 

                                                      
27 Prop. 2004/05:110 s. 50. 
28 NJA II 1961 s. 14. 
29 SOU 1956:25 s. 69. 
30 NJA II 1961 s. 45. 
31 Prop. 2004/05:110 s. 59. 
32 NJA II 1961 s. 40 f. 
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Detta synsätt framgår av den s.k. konsumtionsbestämmelsen i 19 § URL. Rätt att 

sprida exemplar av ett verk gäller bara den första (lovliga) spridningsåtgärden som 

företas. Sedan upphör spridningsrätten.
33

 Upphovsmannen kan därefter inte åberopa 

rätten avseende de exemplar som en förläggare fört ut i handeln, utan exemplarens 

fortsatta öde vilar i förläggarens händer.  

 

2.2.2 Den ideella rätten 

Denna sida av ensamrätten avser som nämnts att framhäva upphovsmannens personliga 

och ideella intressen. Det ideella intresset hänger samman med den typ av verksamhet 

det rör sig om, och vars särskilda karaktär inte förekommer inom något annat område av 

arbetslivet. Det är en mänsklig aktivitet där arbetsresultatet till stor del präglas av den 

agerandes personlighet, andliga upplevelser och erfarenheter, varför det ofta kan ha 

uppstått ett känslomässigt band mellan upphovsmannen och hans prestation. Dessa 

upphovsmän är därför på ett helt annat sätt än andra producenter känsliga för vad som 

händer med deras ”andes barn”.  

Även om vårt ekonomiska samhällssystem i regel gör det nödvändigt att 

upphovsmannen helt eller delvis avhänder sig förfoganderätten över sina verk till andra 

har dock denne, i motsatt till vad som är fallet vid andra överlåtelser av vanliga 

förmögenhetsobjekt, intresse av att i vissa hänseenden begränsa förvärvarens rätt att 

förfoga över objektet.
34

  

Den ideella rättens portalbestämmelse finns i 3 § URL och innebär att 

upphovsmannen har en rätt att namnges i samband med att hans verk används, den s.k. 

namnangivelserätten, och att verket inte får ändras utan upphovsmannens samtycke 

eller användas på ett för upphovsmannen kränkande sätt, den s.k. respekträtten. Verkets 

idéinnehåll, tendens och bärande stilistiska drag ska som regel respekteras.
35

 

Det är dock endast ändringar som utifrån objektiva mått anses kränkande som inte är 

tillåtna. Men, även om bedömningen utgår från en objektiv måttstock måste frågan om 

kränkning också ses från upphovsmannens synpunkt, vilket har framhållits av HD.
36

 

                                                      
33 Prop. 2004/05:110 s. 59. 
34 SOU 1956:25 s. 85. 
35 Bernitz, Immaterialrätt (2009), s. 84. 
36 L1U 1960:41 s. 40 och bl.a. NJA 1979 s. 352. 
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Skyddet för upphovsmannen ska även avse sådana ändringar eller en form eller ett 

sammanhang för återgivning av hans verk som får ett positivt resultat.
37

 Skyddet kan i 

det avseendet uppfattas som starkt. Objektiveten innebär att endast obetydliga tryck- 

eller översättningsfel inte anses vara kränkande ändringar.  

Den ideella rätten kan enligt 27 § URL över huvud taget inte överlåtas utan kan 

endast efterges av upphovsmannen. Eftergiften kan bara ske i begränsad omfattning och 

i begränsad art, 3 § 3 st URL. Bedömningen av om en eftergift gjorts eller inte ska ske 

vid varje enskilt nyttjande, dvs. det går inte att hänvisa till att upphovsmannen vid ett 

tidigare tillfälle gjort en eftergift till ett annat nyttjande.
38

 

AK understryker i synnerhet att indelningen i förfoganderätt och ideell rätt inte är 

helt enkla att hålla isär. I båda rättigheterna förenas hänsyn till ekonomiska och ideella 

intressen.
39

 Det är alltså inte alltid självklart när det är fråga om den ekonomiska rätten 

eller den ideella rätten. Den ideella rätten anses dock komma till särskilt uttryck i URL, 

exempelvis i 28 § URL (se mer i avsnitt 3.2.1) som innehåller ett ändringsförbud och ett 

överlåtelseförbud för den som förvärvar upphovsmannens rätt. Regeln bygger på 

grundtanken att upphovsmannen själv ska få bestämma om och i vilken utsträckning 

ändringar i verket ska få göras, samt förtydligar att upphovsmannens personliga intresse 

kvarstår även efter att verket har överlåtits. Bestämmelsen är dispositiv av hänsyn till 

förvärvarens intresse av att kunna ändra i verket och vidareöverlåta verket.
40

   

Därutöver kan nämnas att det även finns andra slag av den ideella rätten. I bl.a. 

Norge tillgodoses upphovsmannens s.k. tillträdesrätt, eller ”droit d’accès”, vilken 

innebär en rätt för upphovsmannen att få tillträde till sitt verk även efter det att 

originalet av verket har övergått till annan.
41

 Även om förslag om att införa en sådan rätt 

i Sverige har avvisats av departementschefen i prop. 1992/93:214 s. 100 f., är det 

belysande ifråga om vilket innehåll den ideella rätten kan ha och dess betydelse för 

upphovsmannen, även efter att avtal ingåtts.  

Efter att nu ha redogjort för de mer generella reglerna om ensamrättens innehåll, har 

det blivit dags att övergå till de regler som avser förlagsavtalet mer specifikt och dessas 

                                                      
37 Bernitz, Immaterialrätt (2009), s. 85. 
38 SvJT 2007 s 604. Wainikka (2007), s. 604. 
39 SOU 1956:25 s. 86. 
40 SOU 1956:25 s. 286 ff. 
41 Bernitz, Immaterialrätt (2009), s. 83. 
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innebörd i förhållande till begreppet ny upplaga. Av pedagogiska skäl inleder analysen 

dock med en beskrivning av vad som kan uppfattas som förlagsavtalets särdrag. 

 

3 En analys av förlagsavtalet  

 

3.1 Avtalets särdrag - författarens ställning, lojalitet och avtalets omfattning i 

tiden 

 

Ovan har redogjorts för upphovsrättens konstruktion med ensamrättens ekonomiska och 

ideella rättigheter samt dess ändamål att underlätta för upphovsmannen att fortsätta sin 

verksamhet så att denne kan bidra till samhällets ekonomiska, kulturella och sociala 

utveckling. Men ensamrätten finns som nämnts inte bara till för att främja 

upphovsmannen utan ska tjäna som ett skydd också för andra rättsinnehavare som är 

viktiga för de kulturinvesteringar som görs. Det är viktigt att det finns förutsättningar 

för att kunna omsätta verket på marknaden.
42

 Upphovsrätten ska alltså, för att 

möjliggöra verkets omsättning, tillse både författarens och förlagets intressen.  

Inte sällan är dock parternas förutsättningar typiskt sett olika vid avtalet och parterna 

är ofta inte likvärdiga från social och ekonomisk synpunkt. Det krävs kunnighet och 

marknadskänsla för att värdera en boks säljbarhet och bestämma rätt upplaga.
43

 

Författaren saknar dock ofta denna kunskap och erfarenhet och kan ha svårt att 

överblicka vilka konsekvenser avtalet kan få för framtiden.
44

 Författaren är därmed ofta 

den svagare parten i avtalet, vilket vissa regler i 3 kap. URL också ger uttryck för. På 

samma sätt låg liknande tankegångar bakom den tidigare regeln i 29 § URL, som 

innebar att villkor som upptagits i avtal om överlåtelse av upphovsrätt och som 

uppenbarligen skulle vara stridande mot god sed på upphovsrättens område eller annars 

otillbörliga, kunde jämkas eller lämnas utan avseende. I o m att 36 § AvtL infördes 

upphörde dock jämkningsregeln år 1976.
45

 

                                                      
42 SOU 1956:25 s. 85. 
43 Levin (2011), s. 519. 
44 Prop. 1996/97:129 s. 11. 
45 SOU 2011:32 s. 305 & Prop 1960:17 s. 185. 
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Frågan har också varit i hög grad omdebatterad. År 2008 tillsatte 

justitiedepartementet en utredning med Jan Rosén som utredare, och som utmynnade i 

en utförlig genomgång och modernisering av upphovsrättslagen i sin helhet. 

Upphovsmannens underlägsna ställning, och behovet av att stärka denna genom 

lagreglering, markerades särskilt. Dock vidtogs inga materiella ändringar i detta 

avseende.
46

 Vidare framhåller SFF att det är av särskild vikt att beakta denna ojämna 

partsrelation i o m utvecklingen på bokmarknaden, där bl.a. färre antal förlag som 

upphovsmannen har att välja mellan gör det allt svårare för upphovsmannen att hävda 

sina intressen vid ingående av förlagsavtalet. Teknikutvecklingen har också gjort att det 

vid avtalsförhandlingarna kan vara svårt för författaren att göra sådana ekonomiska 

värderingar som krävs för att bedöma avtalets ekonomiska värde.
47

  

Förlagsavtal är normalt långvariga avtal genom att de har en bortre, icke fixerad 

tidsgräns för deras varaktighet. Avgränsningen kan framgå av avtalets utformning att 

det är avsett att gälla så länge en viss typ av verksamhet ska pågår.
48

 För långvariga 

avtal av sådant slag gäller en allmän princip om att parterna har en viss ömsesidig 

lojalitetsplikt.
49

  

Lojalitetsplikten följer bl.a. av artikel 1.7 UNIDROIT (Principles of International 

Commercial Contracts). Lojalitetsplikten behöver inte framgå direkt av avtalet utan 

anses följa med avtalet som en ömsesidig biförpliktelse. Principen innebär att det genom 

avtalet skapas ett särskilt förtroendeförhållande mellan parterna. I upphovsrätten innebär 

lojalitetsplikten vanligen ett uttryck för förvärvarens ensamrätt, dvs. en plikt att avstå 

från handlingar som kan hindra eller försvåra ett rättsutnyttjande, ex. att avstå från 

konkurrerande verksamhet som riskerar att minska värdet av förvärvarens rätt.
50

 Dock 

anses den även begränsa förvärvarens dispositionsfrihet. Denna ömsesidiga 

lojalitetsplikt i förlagsavtal kommer också till uttryck i NRt 1936 s. 909, där Högsta 

domstolen i Norge uttalade att ett förlagsavtal är av en ganska säregen natur. Genom 

avtalet får förlaget en ensamrätt till utgivningen av författarens andes verk utan att 

författaren har möjlighet att utöva kontroll eller inflytande. En följd av detta, och det 

förhållandet att avtalet ofta gäller i många år, påtar sig förlaget ett ”tillitshverv” som 

                                                      
46 Se kommittédirektiv 2008:37 och SOU 2010:24 samt SOU 2011:32.  
47 SOU 2011:32 s. 305 & Ju2007/8982/L3 
48 Bernitz (2009), s. 349, 359 f. 
49 Bernitz (2009), s. 361. 
50 Levin (2011), s. 122. 
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förpliktar förlaget att, utöver sina egna intressen, även ska tillse att författarens 

intressen, såväl materiella som immateriella, tillgodoses. 

I förarbetena till kommissionslagen (2009:865) uttalades att lojalitetsplikten gör sig 

särskilt starkt gällande i mellanmansförhållanden. Parterna ska inte var och en på sin 

sida uteslutande tillgodose sina särskilda intressen utan ska gemensamt verka för det 

som är till fördel för dem båda. Vidare uttalades att ett mellanmansförhållande bör ses 

som en form av ömsesidigt gynnande och förpliktande samverkan.
51

 I facklitterära 

förlagsavtal befinner sig också parterna vanligen i ett ömsesidigt beroendeförhållande 

som skapar en samverkan mellan parterna. Det råder en riskfördelning mellan parterna. 

Förlaget har, precis som författaren, ett intresse av en framgångsrik utgivning. Förlaget 

tar också på sig den ekonomiska risken som ett mångfaldigande och distribuering av 

boken kräver, något som inte författaren är kapabel till.
52

 Men författarens arbete är inte 

därmed över. Denne har ofta en skyldighet enligt avtalet att utföra de betydande 

arbetsinsatser som revidering och upparbetning inför framtagandet av nya upplagor 

kräver. Också förlagsavtalet kan således anses ha karaktären av ett samarbetsavtal 

mellan författaren och förlaget, genom den kontinuerliga prestation som krävs från båda 

parter.
53

 

 

3.2 Förlagsavtalet i URL 

 

Dispositiv rätt är av sin natur inte tvingande och parterna alltså kan välja att avtala bort 

rättens betydelse för deras avtal. Reglerna är dock av betydelse för förlagsavtalet 

eftersom de reglerar avtalsinnehållet i de delar avtalet saknar uttryckliga 

bestämmelser.
54

 De förlagsavtal jag har studerat har antingen uteslutit de 

upphovsrättliga regler som tar sikte på begreppet ny upplaga, eller har en i stort 

överensstämmande reglering. Dessutom uttalade HD i NJA 2012 s. 597 att det är 

naturligt att utgå från dispositiv rätt när avtalets ordalydelse är oklar och det saknas 

möjlighet att få ledning med stöd av avtalets systematik eller vad som uttalats under 

                                                      
51 Prop. 2008/09:88 s. 26. 
52 Levin (2011), s. 518. 
53 Bernitz (2009), s. 361. 
54 Ramberg & Ramberg (2014), s. 149. 
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avtalsförhandlingarna. Dispositiv rätt kan alltså vara av stor betydelse när innebörden av 

begreppet ny upplaga ska fastställas. 

 

3.2.1 En översikt av URL:s reglering 

Med ”förlagsavtal” förstås ett avtal mellan författaren och en förläggare där 

upphovsmannen överlåter rätten att genom tryck eller liknande förfarande mångfaldiga 

och utge ett litterärt eller konstnärligt verk, 31 § 1 st. URL. Genom förlagsavtalet 

erhåller förlaget en ensamrätt att utge verket, vilken normalt begränsas till att avse visst 

territorium, språk, antalet upplagor och utgåvor. Förlagens huvuduppgift är normalt att 

mot ersättning förvalta och utveckla en författares manus i syfte att främja avsättningen 

av författarens bokverk. Detta sker genom manusbearbetning, marknadsföring, 

tryckning och distribution m.m. Förlaget har dock ingen självständig upphovsrätt, utan 

denna måste alltid kunna härledas till författaren.  

Förlagsavtalet regleras särskilt i 31-37 §§ URL men även URL:s allmänna regler om 

överlåtelser i 27-28§§ är tillämpliga. Eftersom dessa regler är dispositiva kan parterna i 

regel avtala om vilka villkor de vill. Här måste dock uppmärksammas den ideella rätten 

och övrig tvingande upphovsrättsliga reglering, som på så vis begränsar omfattningen 

av parternas avtalsfrihet.  

Förläggarens rätt att ge ut boken respektive plikten att ge ut boken regleras i 32-34 

§§ URL. URL reglerar också en rätt för författaren att revidera boken inför en ny 

upplaga, 36 §, samt förläggarens ensamrätt som upphovsmannen har att beakta enligt 37 

§. Reglernas innebörd och deras betydelse för begreppet ny upplaga analyseras närmre 

nedan.  

Övriga regler (som bl.a. avser förlagets skyldighet att tillställa författaren intyg från 

tryckeriet, sända denne redovisning om upplagor samt författarens rätt att framställa 

delar av sitt verk i en antologi) behandlas inte här. Dock kan något kort sägas om det 

ändringsförbud och förbudet att vidareöverlåta verket som regleras i 28 § URL, och som 

alltså begränsar förlagets befogenheter.  

Ändringsförbudet innebär att för det fall parterna inte anses ha avtalat annat, förlaget 

är skyldigt att återge verket i oförändrad form. Regeln avses att ta hänsyn till 

upphovsmannens personliga intresse i verket eftersom denne anses ha ett betydande 
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intresse av att själv få bestämma om, och i vilken utsträckning ändringar ska få vidtas. 

Dock gäller detta inte varje förändring. Ändringar som avser uppenbara skrivfel, 

grammatiska misstag och felaktiga årtalsangivelser anses inte kräva upphovsmannens 

samtycke.
55

 Överlåtelseförbudet, som också tar hänsyn till upphovsmannens personliga 

intressen till sitt verk, innebär att förvärvaren inte har rätt att vidareöverlåta rätten om 

inte parterna anses ha avtalat detta, dvs. en vidareöverlåtelse får inte ske om inte 

författaren anses ha samtyckt till det.
56

  

Det har nu blivit dags att studera hur begreppet ny upplaga regleras i URL samt hur 

denna förhåller sig till regleringen i förlagsavtalen. I varje del följer därefter en analys 

av de problem som med avseende på begreppet kan uppstå i praktiken.  

 

3.3 Förlagets utgivningsrätt och URL:s definition av upplaga 

 

I 32 § URL regleras förlagets rätt att framställa exemplar av boken. Förlaget har enligt 

regeln rätt att ge ut en upplaga som, avseende litterära verk, inte får överstiga 2 000 

exemplar. Eftersom regeln är dispositiv får den betydelse främst när antalet upplagor 

eller deras storlek inte har preciserats.
57

 Genom att parterna därmed fritt kan avtala hur 

många exemplar av verket som får tryckas, på vilket språk etc. kan förlagets rätt alltså 

på förhand inskränkas till en eller ett visst antal upplagor, men kan också innebära en 

obegränsad rätt att ge ut verket. Är inget annat avtalat anses det dock naturligt att 

förlagets rätt bara ska avse den första upplagan. Enligt AK är syftet med regeln att 

framtvinga en uttrycklig avtalsbestämmelse av det innehåll som passar i det särskilda 

fallet.
58

 Här anger alltså begreppet ny upplaga omfattningen av förlagets utgivningsrätt, 

dvs. anger det antal upplagor förlaget har rätt att ge ut. 

I regelns andra stycke definieras vad som anses med upplaga. Med upplaga avses de 

exemplar som förlaget framställer på en gång. Begreppet är definierat kring den 

tekniska framställningsprocessen, dvs. en upplaga anses framställd när den är tryckt vid 

ett specifikt tillfälle. Enligt AK kan det finnas situationer där det är svårt att direkt 

tillämpa definitionen, som exempelvis då delar av verket har tryckts i skilda repriser. 

                                                      
55 SOU 1956:25 s. 286. 
56 SOU 2010:24 s. 67 f. 
57 Olsson & Rosén, Upphovsrättslagstiftningen (1 november 2013, Zeteo), kommentaren till 32 §. 
58 SOU 1956:25 s. 312. 
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Frågan om en upplaga har tryckts och en ny upplaga har framställts får i sådana fall 

avgöras efter omständigheterna.
59

 

 

3.3.1 Särskilda praktiska problem 

Förlagsavtal innehåller normalt villkor som anger att förlaget bestämmer antalet 

upplagor och tryckningar samt storleken på dessa.
60

  

I o m att förlaget därmed har rätt att ensidigt bestämma huruvida verket ska ges ut i 

flera antalet utgåvor, om nya upplagor eller utgåvor alls ska tryckas, har förlaget en 

betydande handlingsmöjlighet. Förlaget kan då ge ut nya upplagor och trycka dessa till 

nästintill oändlighet eller helt enkelt bestämma att endast en upplaga ska tryckas. Enligt 

SFF hamnar förlaget därigenom i ett slags monopolställning över användningen av 

författarens verk. Förlagets ensidiga rätt riskerar enligt SFF att medföra en 

inlåsningseffekt som t.ex. gör att andra aktörer inte kan bidra till en ökad spridning av 

författarens verk, en spridning under sådana villkor som skulle kunna vara bättre för 

författaren.
61

 

Då URL:s definition av begreppet är dispositiv kan parterna välja att använda en 

annan terminologi i avtalet. Enligt SFF kan denna valfria uttrycksform leda till 

problem.  

Exempelvis gör ett par förlagsgrupper inte någon åtskillnad mellan begreppen 

”upplaga” och ”utgåva” i sina ensidiga villkorsbilagor (se om innebörden av begreppet 

ny utgåva i avsnitt 4.2.1 nedan). SFF menar att detta skapar oreda och gör det svårt för 

författaren att överblicka de ekonomiska konsekvenserna av sin avtalsrelation med 

förlaget. Detta särskilt om förlaget genom ett och samma avtal förvärvar en rätt att 

använda verket både i olika utgåvor i bokform och i hörboksform, i form av e-bok och 

print-on-demand. Sådana avtal medför att författarens möjligheter att både ekonomiskt 

och ideellt kontrollera användningen av sitt verk blir ännu mindre.  

Enligt Rosén förekommer också begreppet ”tryckning” i förlagsavtal, som han dock 

anser bör vara detsamma som uttrycket upplaga. Man bör enligt Rosén vara vaksam på 

att en boks första, andra och tredje tryckning kan stå för en nästintill kontinuerlig 

                                                      
59 SOU 1956:25 s. 313. 
60 Se bl. a. SLFF Avtalsmall § 5 samt LÄR § 5.  
61 SFF kommentar till § 29 i Mönsteravtal – Bok.  
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framställning inom ramen för en och samma upplaga, något som knappast är 

tillfredsställande. Det finns således ett behov av att särhålla begreppens definitioner 

från de olika former av elektroniska hjälpmedel som idag används vid 

tillgängliggörande av boken, såsom online-tjänster och genom print-on-demand-teknik. 

Dock ger lagtexten ingen vägledning i denna fråga.
62

 

Ett annat problem med begreppet är att det enligt lagtexten är definierat kring den 

tekniska framställningsprocessen, dvs. vad förlaget framställer vid ett specifikt tillfälle. 

Med dagens tekniskt mer moderna metoder kan exemplar av verket dock framställas 

under en längre tidsperiod utan att det nödvändigtvis behöver vara beroende av vad som 

vid en viss tidpunkt kommer ur en tryckpress.
63

 Exempelvis kan förlaget numera 

fortsätta att ge ut en bok i mycket små upplagor. Genom den ovan nämnda print-on-

demand-tekniken, dvs. tryckning och utgivning efter beställning, kan förlaget när som 

helst trycka verket på nytt. Det rör då i princip utgångna titlar där syftet är att därigenom 

hålla vid liv en titel som inte längre lönar sig för upplagebaserad framställning och 

spridning.
64

 

Sammanfattningsvis är det således av avgörande betydelse hur begreppet ny upplaga 

kan tolkas. Förlaget får ofta genom avtalet en ensidig rätt att bestämma antalet upplagor 

som ska tryckas. De handlingsmöjligheter förlaget därigenom har erhållit har kommit 

att utökas genom bl.a. print-on-demand-tekniken. Den innebörd man väljer att ge 

begreppet får därmed särskild betydelse för författaren, som ju har frånhänt sig 

utgivningsrätten och därigenom rätten att själv eller genom annan ge ut boken på nytt, i 

samma form eller på motsvarande sätt som förlaget. 

 

3.4 Förlagets utgivningsskyldighet och författarens hävningsrätt 

 

Enligt 33 § URL har författaren rätt till hävning och skadestånd om verket inte ges ut 

inom skälig tid. Det krävs då att försummelse kan läggas förläggaren till last.  

Enligt 34 § URL föreligger dock hävningsrätt, oavsett om förläggaren varit försumlig 

eller inte, om det litterära verket inte ges ut inom ett år eller för det fall verket redan har 

                                                      
62 Rosén (2006), s. 221. 
63 Rosén (2006), s. 220 f.  
64 SFF inledande kommentar till Mönsteravtal – Beställningstryck. 
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getts ut men sedermera utgått i handeln och förlaget inte ger ut en ny upplaga. Förlaget 

kan vara skyldigt att ge ut ny upplaga om det anses finnas en sådan efterfrågan på 

marknaden att förlaget kan beräknas få den avsättning som behövs. Författaren ska 

därför ha möjlighet att själv göra detta när förlaget i ett sådant läge ändå inte vill ge ut 

verket, och ska av den anledningen ha rätt att häva avtalet ett år från det att begäran om 

utgivning gjorts.
65

  

Med denna utgivningsskyldighet följer att förlaget också är ansvarigt för att verket 

sprids. Denna spridning ska ske på ett inom branschen sedvanligt sätt. Skyldigheten 

innefattar förutom distribution även reklam, utsändning av recensionsexemplar m.m.66 

Här sammanhänger alltså begreppet ny upplaga med författarens ideella intresse av 

att nå ut till publiken varför exemplar ska finnas tillgängliga för den köpande 

allmänheten.
67

 

 

3.4.1 Särskilda praktiska problem 

Bestämmelsen i URL regleras på motsvarande sätt i de befintliga förlagsavtalen på 

marknaden.
68

  

Som nämndes ovan kan förlaget i dag ge ut böcker på andra sätt än i vanlig bokform, 

exempelvis genom att ge ut boken digitalt eller att på annat sätt tillhandahålla boken på 

Internet. Genom den nämnda print-on-demand-tekniken kan förlaget fortsätta att ge ut 

en bok i mycket små upplagor. Genom att förlaget på så vis kan trycka små upplagor 

kan det fortfarande anses uppfylla sin utgivningsskyldighet enligt avtalet, och har 

därigenom möjlighet att undvika hävning. 

Frågan hur man väljer att tolka begreppet ny upplaga får därmed betydelse även här, 

i o m att det kan inverka på författarens rätt att häva avtalet. 

 

3.5 Författarens rätt till ändring 

 

                                                      
65 SOU1956:25 s. 319 f. 
66 SOU 1956:25 s. 316 f. 
67 SOU1956:25 s. 316. 
68 Se § 14 RAM-avtalet, § 14 Bonnierförlagens grundvillkor, §13 Norstedts Grundvillkor för Förlagsavtal, samt §12 i 

Natur & Kulturs Grundvillkor för förlagsavtal. 
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Enligt 36 § URL är författaren berättigad att göra ändringar i nya upplagor som påbörjas 

senare än ett år efter den senaste utgivningen. Det avgörande är här att författaren ska få 

tillfälle att vidta sådana ändringar som denne kan finna nödvändiga. AK menar att det är 

vanligt att böcker som ges ut på nytt ges ut i oförändrad form, men betonar författarens 

intresse av att kunna göra ändringar inför utgivningen av den nya upplagan, särskilt om 

viss tid har förflutit sedan verket senast gavs ut. I synnerhet om det handlar om 

facklitteratur eller andra litterära framställningar på läromedelsområdet, eftersom 

författaren kan ha ändrat åsikt eller då samhällsutvecklingen lett till att framställningen 

behöver uppdateras på ett eller annat sätt. Intresset anses utgöra en sida av författarens 

ideella rätt i vidsträckt mening.
69

   

Ettårsgränsen är motiverad av att förlaget inte ska behöva hejda utgivning av en bok 

vars efterfrågan är stor och därmed behöver tryckas i fler upplagor bara för ge 

författaren tillfälle att göra ändringar.  

Vidare är författarens ändringsrätt beroende av den kostnad ändringen medför för 

förlaget. Ändringarna ska kunna ske utan oskälig kostnad för förlaget. Enligt AK ska 

förlaget nämligen inte vara skyldigt att utan skäl behöva stå för sådana extra kostnader 

som kan uppstå, exempelvis i fall där partier av verket har tryckts i förväg eller när 

verket trycks med ”stående sats”. Det sistnämnda innebär att förlaget använder samma 

trycksats som vid utgivning av första upplagan, dvs. möjliggör att verket när som helst 

kan tryckas på nytt.
70

 AK framhåller dock det uppenbara i att inskränkningen inte gäller 

i fall där författaren själv erbjuder sig att stå för de extrakostnader som dennes ändringar 

kan medföra. Det förutsätter dock att verkets karaktär inte ändras. Med detta menas 

enligt AK att författaren genom omfattande ändringar omskapar verket till den grad, att 

förläggaren behöver ta ställning till frågan om verket ska ges ut i dess nya skick. Enligt 

AK behöver det ”icke framhållas, att det kan vara vanskligt att bedöma var gränsen går i 

dylika fall, men det är principiellt ofrånkomligt att en gräns måste kunna dragas”.
71

 

AK exemplifierade parternas behov av att kunna avtala bort revideringsrätten med 

den situationen att ett förlag ger ut en uppslagsbok under flera år och i ett större antal 

band. Förlaget kan då ha ett intresse av att ge ut uppslagsboken som en 

                                                      
69 SOU 1956 s. 323 f.  
70 Begreppet definieras i Universitetsbibiliotekets utställningskatalog 62, Tryck i öst och väst, En utställning om 

trycktekniker 2011, s. 6, Lunds universitet. 
71 SOU 1956 s. 324. 
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sammanhängande helhet och önskar därför trycka enstaka band i samma skick som 

tidigare.
72

 

Även här kan vi alltså se att en tolkning av begreppet ny upplaga kan vara av 

avgörande vikt för författaren. Begreppet sammanhänger ju med författarens 

möjligheter att revidera och uppdatera sin bok efter att viss tid har förflutit sedan den 

senast gavs ut i handeln. 

 

3.5.1 Särskilda praktiska problem 

Normalt innehåller förlagsavtalen enbart regler för att författaren har en rätt till ändring 

av sitt verk, samt att det i vissa avseenden kan utgå ersättning för det arbete författaren 

nedlagt på revideringen. Avtalen avviker i regel inte från URL. Även om författaren 

således ska ha en sådan rätt till revidering, krävs det i realiteten normalt att parterna är 

överens för att en bearbetning inför ny utgivning ska ske.
73

 Enligt SFF är det inte 

ovanligt att förlaget motsätter sig sådan bearbetning.
74

 Författarens möjligheter att 

revidera  sitt verk är alltså beroende av att detta ges ut i ny upplaga. 

Att revideringsrätten kräver att ny upplaga ges ut blir problematiskt i o m dagens 

tekniskt mer avancerade framställnings- och utgivningsformer. Utvecklingen har 

möjliggjort att förlagen i allt större utsträckning kan framställa och ge ut boken 

förhållandevis billigt.
75

 De kostnader som traditionellt varit förknippade med 

exemplarframställning av en bok har alltså minskat för förlagen. Dessutom har förlaget 

enligt KLYS många gånger större möjligheter att värdera upplåtelsen av verket, vad 

man kan sätta för pris och hur rättigheten kan exploateras i den nya mediemiljön.
76

 Den 

digitala produktionen av läromedel ersätts dock på precis samma sätt som för den 

tryckta boken och samma villkor som för den tryckta utgivningen gäller även för den 

digitala.
77

 Förlaget kan således framställa exemplar av verket digitalt och tillhandahålla 

det digitalt och därigenom inte ha behov av att trycka en ny upplaga. Författarens 

möjligheter att revidera är då helt avhängig förlagets vilja att uppdatera verket, och då 

                                                      
72 SOU 1956 s. 325. 
73 Se bl. a. § 11 SLFF Avtalsmall, § 22 SFF Mönsteravtal – bok, § 11 i LÄR samt § 28 i RAM. 
74 SFF kommentar till § 22 i Mönsteravtal – Bok. 
75 SFF kommentar till §§ 1-3 i Mönsteravtal – Bok. 
76 Skrivelse från KLYS till justitieminister Beatrice Ask: Förstärkning av upphovsmäns och utövande konstnärers 

ställning som avtalsslutande part, 2007-02-28. 
77 Uppgift hämtad från SLFF:s royaltyundersökning från 2013, publicerad i SLFF:s tidskrift Manus (nr 1 mars 2014). 



 

31 

 

det händer att förlaget inte är villiga till detta, är hans rätt beroende av hur man väljer att 

definiera begreppet ny upplaga.  

 

3.6 Förlagets ensamrätt 

 

Enligt 37 § URL får förläggaren genom upplåtelsen en ensamrätt till utgivning i den 

form och på det sätt som avses i avtalet. Med ”form” och ”sätt” menas att parterna 

exempelvis kan föreskriva att förlaget enbart får ge ut boken i pocketversion eller i 

hörboksformat, inom ett visst geografiskt område eller på ett visst språk. 

Upphovsmannen får därmed inte på nytt utge verket på sådant sätt att det riskerar att 

inkräkta på förlagets erhållna rätt.  

Bestämmelsen innebär vidare att för det fall parterna inte har avtalat annat, 

ensamrätten ska gälla tills de upplagor som förläggaren får ge ut är slutsålda. Efter 

femton år från förläggarens utgivning får upphovsmannen dock utge verket i en 

samlingsutgåva eller liknande.
78

 

Begreppet upplaga får betydelse även här genom att dess definition knyter an till 

förlagets ensamrätt i tiden, dvs. för det fall parterna inte har avtalat om någon tidsgräns, 

denna styrs av förlagets rätt att utarbeta och sälja nya upplagor.  

 

3.6.1 Särskilda praktiska problem 

Som framhölls ovan är förlagsavtal normalt långvariga avtal. För förlagsavtal finns inga 

tvingande lagregler om avtalets giltighetstid varför det är upp till avtalsparterna att 

komma överens om detta. Förlagsavtal, som innehåller avtalsbestämmelser om 

uppsägningsrätt, är ofta knutna till att vissa angivna förhållanden inträffar eller 

förändras. Avtalen kan också föreskriva att en viss tid ska ha förflutit innan rätt till 

uppsägning föreligger. Det vanligaste är dock att parterna inte har avtalat om någon 

uppsägningsrätt. Avtalets tidsgräns, och således förlagets ensamrätt, styrs då av 

                                                      
78 SOU 1956 s. 325 f. 
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förlagets behov av att utarbeta och sälja nya upplagor.
79

 Därutöver är det upp till en 

domstol att tolka avtalet för att avgöra frågan om avtalstiden och uppsägning.
80

 

Ett problem som därvid kan uppstå kan åskådliggöras av utgången i Björgelldomen. 

Målet gällde en jourläkarhandbok som makarna Björgell var författare till. Boken hade 

getts ut i fyra upplagor och nått höga försäljningssiffror. Parter i tvisten var det av 

författarna ägda bolaget Appendix, till vilket upphovsrätten hade upplåtits, och 

förläggaren Studentlitteratur. Frågan i målet var i huvudsak om det mellan parterna 

gällande förlagsavtalet kunde sägas upp av författarna eller om avtalet gav förlaget en 

icke-uppsägningsbar ensamrätt till fortsatt utgivning så länge förlaget gav ut nya 

upplagor. Avtalet reglerade inte någon avtalstid eller hävningsrätt för författarna och 

hade tillämpats i över två decennier. Genom bl.a. en tolkning av 37 § kom HovR fram 

till, att om parternas avtal ger förlaget rätt att ge ut mer än en upplaga, får regeln den 

innebörden att förläggarens ensamrätt ska bestå så länge utgivning enligt avtalet pågår. 

I kombination med att avtalet som nämnts inte sällan är av långvarigt slag och att det 

ofta ger förlaget en ensidig rätt att bestämma antalet upplagor och antalet exemplar, 

möjliggör detta för förlaget att när som helst förlänga eller avsluta sin ensamrätt genom 

att hänvisa till att en fortsatt utgivning är, eller är inte, planerad.  Förlaget får på så vis 

en ensidig uppsägningsrätt och möjligheterna för författare att på subjektiv grund säga 

upp ett förlagsavtal är små. Levin likställer t.o.m. denna bundenhet med ett katolskt 

äktenskap.
81

 Domen belyser alltså vikten av hur man väljer att tolka begreppet ny 

upplaga. 

 

3.7 Analysen i ett sammandrag 

 

En analys av förlagsavtalens reglering av begreppet ny upplaga och de praktiska 

problem som därvid kan uppstå belyser vikten av att utreda hur begreppet ny upplaga 

kan tolkas.  

Lagtexten, och i regel även förlagsavtalen, definierar begreppet ny upplaga utifrån 

den tekniska framställningsprocessen, dvs. vad som kommer ur en tryckpress vid ett 

                                                      
79 Bernitz (2009), s. 359. 
80 Se bl.a. HD i NJA 2010 s. 559 och Hovrätten i mål T 1512-07, dom den 3 april 2008. 
81 Levin (2011), s. 522. 
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specifikt tillfälle. Förlagen kan dock framställa exemplar av boken under en längre 

tidsperiod och trycka i ett mindre antal exemplar. Möjligheten att trycka och 

tillhandahålla en bok utan att behöva i egentlig mening ge ut en ny upplaga kan 

utnyttjas av förlaget som därmed ges tillfälle att ensidigt styra över avtalet efter eget 

behov. Förlaget kan genom sådana mindre tryckningar anses uppfylla sin 

utgivningsplikt och därigenom undvika hävning samt kan enklare motsätta sig en rätt 

för författaren att uppdatera sin bok genom att hänvisa till att det inte finns behov av att 

trycka en ny upplaga. Förlaget kan också ensidigt förlänga sin ensamrätt i tiden i o m att 

det ofta själv får bestämma hur många upplagor av boken som ska tryckas. Det hela blir 

inte enklare av att man i avtalen inte särhåller begreppen ”ny upplaga”, ”ny utgåva”, 

”tryckning” o.d. 

De problem som begreppet härmed konkretiserar riskerar att leda till ett oskäligt eller 

i övrigt obalanserat avtalsresultat. Särskilt mot bakgrund av avtalets normalt långvariga 

livslängd och författarens ofta underlägsna avtalsposition. Också det faktum att 

facklitterära författare i regel anses ha ett större behov av fortsatt kontroll över sitt verk 

och i en annan utsträckning önskar uppdatera det samt då avtalet i regel förutsätter en 

större arbetsinsats från författaren, dvs. är mer av karaktären samarbetsavtal, och mindre 

handlar om en från förlaget ensidig utgivningsrätt- och skyldighet.  Även om 

lojalitetsplikten förutsätts begränsa inte bara författarens förfoganderätt utan även 

förlagets dispositionsfrihet, har således förlaget i realiteten ofta betydande 

handlingsmöjligheter och kan ensidigt bestämma över utgivningen av boken, en 

möjlighet som dock är beroende av vilken innebörd man vid avtalstolkningen ger 

begreppet ny upplaga. 

 

4 Tolkningen av begreppet ny upplaga 

 

4.1 En introduktion till den allmänna avtalstolkningen 

 

En följd av avsaknaden av ramavtal är att avtalen tecknas individuellt mellan förlaget 

och författaren. När ramavtalen tillämpas var nämligen villkoren i förlagsavtal helt eller 

delvis bestämda för de enskilda avtalen och var därmed inte som idag individuellt 
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utformade.
82

 Dessutom innehåller de avtal jag har studerat både standardiserade villkor 

men också inslag som är mer individuellt utformade, dvs. innehåller tillägg som betyder 

att de anpassats efter det individuella sammanhanget. 

För förlagsavtal innebär detta att man vid tolkningen av begreppet ny upplaga, utöver 

att avtalet ofta har standardiserade inslag, också måste utgå från att det avtal som har 

förhandlats fram återger parternas mening, dvs. att söka fastställa vad parterna avsett 

med begreppet när avtalet slöts.
83

 Därutöver förordar AK att de individuella 

omständigheterna får avgöra när definitionen av upplaga är svår att tillämpa.
84

 I 

tolkningen ska därför det individuella sammanhanget beaktas.  

Avseende upphovsrättsavtal finns inga uttryckliga tolkningsregler i URL. Utöver 

enstaka upphovsrättsliga avtalstolkningsprinciper är man vid tolkningen av förlagsavtal 

alltså till stor del hänvisad till rättsordningens generella system för överlåtelser och 

avtal, dvs. till allmänna obligationsrättsliga regler och principer.
85

 Men några enkla och 

fasta regler för tolkning av avtal gäller inte utan det är snarare fråga om principer med 

rätt vaga konturer.
86

  

När man som här har att utgå från ordalydelsen, är dock en bra utgångspunkt enligt 

HD i NJA 1991 s. 319, förutom den språkliga utformningen, avtalets rättsliga 

bakgrund, allmänna syfte samt det sammanhang det förekommer i. Denna 

tolkningsmetod möjliggör att även andra faktorer kas beaktas, dvs. att man i 

bedömningen inte bara utgår från vad som kommer ur en tryckpress vid ett specifikt 

tillfälle. Det innebär att man vid bedömningen kan beakta förlagsavtalets särdrag, 

däribland författarens särskilda intressen och dennes generellt underlägsna ställning. 

Samtidigt är det viktigt att tolkningen tillgodoser omsättningsintresset andra sida, dvs. 

inte underminerar förlagets behov av investeringsskydd. Förlaget måste kunna 

tillförsäkras en ekonomisk avkastning av den investering det gjort i o m utgivningen och 

spridningen av boken. Dessa bedömningsgrunder blir således utgångspunkten även här.  

Den rättsliga bakgrunden får som nämnts betydelse genom att domstolen kan tolka 

avtalet mot dispositiv rätt när ordalydelsen anses oklar.
87

 Även normer som etablerats 

                                                      
82 SOU 2011:32 s. 305 & Ju2007/8982/L3 
83 Bernitz (2013), s. 83, 91. 
84 SOU 1956:25 s. 313. 
85 Levin (2011), s. 501 f. 
86 Bernitz (2013), s. 84. 
87 Ramberg & Ramberg (2014), s. 149. 
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genom handelsbruk och sedvana hör dit. Som framgick i avsnitt 5 ger dock den 

dispositiva rätten i URL inte mycket klarhet i frågan hur man ska tolka begreppet ny 

upplaga. ”Upplaga” definieras utifrån den tekniska framställningsprocessen och ger 

ingen vägledning i fråga om det rör sig om en tryckning, ny utgåva eller ny upplaga. 

Avseende handelsbruk och sedvänja går det inte att utan svårigheter fastställa vad som 

ska anses utgöra dess innehåll.
88

 Det är således inte möjligt att diskutera dess betydelse 

för tolkningen av begreppet ny upplaga i denna framställning. Vid tolkningen får man 

alltså direkt vända sig till övriga faktorer än den rättsliga bakgrunden.  

Jämkningsmöjligheten i 36 § AvtL behandlas som nämnts inte här. I regel tenderar 

domstolen att hellre fastställa ett skäligt avtalsinnehåll än att först fastställa ett oskäligt 

och sedan jämka det med hjälp av generalklausulen.
89

 Avsikten är istället att tolka 

avtalet med utgångspunkt i att det ska leda till ett skäligt resultat.  

 

4.2 Den språkliga utformningen 

 

Generellt gäller att domstolen har att utgå från avtalets lydelse i objektiv mening 

eftersom parterna ofta har delade meningar om vad de avsett med ett visst villkor. Vid 

den objektiva tolkningen bortser man från parternas subjektiva uppfattningar och utgår 

istället från dess betydelse för en utomstående betraktare.
90

 I NJA 2007 s. 35 framhöll 

HD att avtalstextens normala språkliga betydelse är utgångspunkten.  

Uppslagsordets definition av ”upplaga”, dvs. begreppets normala språkliga betydelse, 

är ”alla exemplar av en bok eller tidning som trycks vid samma tillfälle”. Ordet ”ny” är 

ett uttryck för ”något som inte fanns tidigare” där motsatsen är ”gammal”.
91 

”Upplaga” i 

bemärkelsen ”ny” skulle därmed innebära: alla exemplar av en bok, som inte fanns 

tidigare, och som trycks vid samma tillfälle.  

Man kan konstatera att denna definition inte säger så mycket. Innebörden är alltför 

oklar och vag för att den ska ge någon vägledning i tolkningen. Eftersom det är fråga 

                                                      
88 Se särskilt utgången i Björgellmålet, där HovR kom fram till att standardavtalen RAM och LÄR ska anses utgöra 

handelsbruk på förlagsavtalsmarknaden. Utgången har varit omdiskuterad och har kritiserats av bl.a. Bernitz i NIR 

2009 s. 349. 
89 Ramberg & Ramberg (2014), s. 165. 
90 Bernitz (2013), s. 86. 
91 Lexin, http://lexin.nada.kth.se/lexin/  

http://lexin.nada.kth.se/lexin/
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om en teknisk term kan det dock vara till viss hjälp att se till den allmänt utbredda 

uppfattningen inom branschen eller bland fackfolk, dvs. språkbruket i branschen.
92

 

 

4.2.1 Språkbruket i branschen  

Enligt den bibliografiska terminologin, som alltså är den vetenskapliga definitionen, 

utgör ”upplaga”, ”samtliga, från en i huvudsak oförändrad sättning tryckta exemplar av 

en bok eller annan trycksak. Upplagan kan vara framställd i flera tryckningar vid olika 

tillfällen, men bokförlag sätter ofta ny upplagebeteckning (andra, tredje upplagan osv.) 

på varje ny tryckning. Den första tryckta utgåvan av en skrift benämns ofta 

originalupplaga.”
93

 

Det avgörande skulle alltså vara att de nyutgivna exemplaren härstammar från en i 

huvudsak oförändrad sättning, men definitionen synes också utgå från att det ”kan” vara 

fråga om samma upplaga även när verket har tryckts vid olika tillfällen. Det är dock 

förlaget som i slutändan väljer när det vill trycka exempelvis en andra upplaga.  

Enligt den vetenskapliga definitionen kan alltså ”upplaga”, oaktat att det rör sig om 

en ny upplaga eller ej, konstituera flera tryckningar, dvs. den utgår inte från att 

exemplar av boken trycks vid ett och samma tillfälle. Enligt vad som framgått ovan kan 

det bli problematiskt att utgå från den tekniska framställningsprocessen, dvs. vad som 

kommer ur en tryckpress vid ett specifikt tillfälle, i o m dagens mer avancerade 

framställningsmetoder. Särskilt som denna definition utgår från att det kan röra sig om 

flera tryckningar. Rosén menar att ordet ”tryckning” väl kan avse detsamma som 

”upplaga”, men att en sådan kontinuerlig exemplarframställning inom ramen för en och 

samma upplaga knappast är tillfredsställande.
94

 I o m att förlaget som nämnts normalt 

bestämmer antalet upplagor och genom dagens teknik kan framställa exemplar av boken 

under en längre tidsperiod möjliggör en sådan definition ytterligare 

handlingsmöjligheter. Det skulle öppna upp för förlagets möjligheter att kringgå att i 

egentlig mening ge ut ny upplaga och på så vis, vid behov, dra ut på avtalstiden samt 

kringgå författarens revideringsrätt genom att hävda att det inte rör sig om en ny 

upplaga. Detta förhållande har uppmärksammats av SFF, som har definierat ”upplaga” 

                                                      
92 Bernitz (2013), s. 86. 
93 Definitionen är hämtad ur Nationalencyklopedins upplagsverk, nittonde bandet (1996). 
94 Rosén (2006), s. 220 f. 
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som det antal exemplar av verket som förlaget vid ett och samma tillfälle låter 

framställa i bokform.
95

 Även om innebörden är något klarare och mer direkt, knyter den 

fortfarande an till bokens tekniska framställningsprocess, vilket som nämnts inte är helt 

betryggande.  

I den första meningen av definitionen nämns också att det ska röra sig om en i 

huvudsak oförändrad sättning.  Liknande kan sägas om SFF definition av ”ny upplaga”.  

Där åsyftas en sådan upplaga som i förhållande till tidigare utgiven upplaga har ett 

oförändrat innehåll och utförande. Att författaren gör korrekturändringar och rena 

uppdateringar av enkla faktauppgifter o.d. utgör inte en sådan förändring av innehållet.
96

 

Här kan dock begreppet utgåva skapa huvudbry. Begreppet är inte definierat i URL 

men uppfattas normalt så att det syftar på verket som sådant och kan omfatta en eller 

flera upplagor som getts ut i oförändrat tryck. Det är först om boken i en senare utgåva 

genomgår en omfattande förändring som det blir det fråga om en ny utgåva. Det skulle 

således vara bearbetningens omfattning som ska styra huruvida verket anses ges ut i ny 

upplaga eller ny utgåva.
97

 För att avgöra om det är fråga om en ny upplaga eller om det i 

själva verket är en ny utgåva, ska upplagan jämföras med den tidigare utgivna upplagan. 

Om förändringen anses ha medfört att verket har ändrats till sitt innehåll eller till sin 

utformning betraktas det som ett nytt verk.
98

 Exempel på sådana förändringar är 

revidering av innehåll, utgivning i ny bokbandstyp eller under nytt förlagsnamn. Vid 

sådana förändringar ska parterna enligt SFF träffa nytt avtal.
99

  

Det är dock inte helt lätt att utläsa vad som egentligen är skillnaden mellan de två 

begreppen. Ny upplaga kan lika gärna förekomma i en utgåva som förändrats i vissa 

delar, utan att för den skull innebära att en ny utgåva har tryckts. Definitionen kan lätt 

förknippas med begreppet ny utgåva vilket gör den svår att tillämpa.   

Likaså blir man lätt förbryllad vid en genomläsning av AK:s uttalande. I fråga om 

författarens revideringsrätt synes ”ny upplaga” lika gärna kunna ges ut i oförändrad 

form som i förändrad form.
100

 Det synes t.o.m. kunna vara fråga om en ny upplaga när 

verket har tryckts med ”stående sats”, dvs. att förlaget använder samma trycksats som 

                                                      
95 SFF kommentar till § 3 i Mönsteravtal – Bok. 
96 SFF kommentar till § 3 i Mönsteravtal – Bok. 
97 SFF kommentar till § 22 i Mönsteravtal – Bok. 
98 Levin (2011), s. 523. 
99 SFF kommentar till § 22 i Mönsteravtal – Bok. 
100 SOU 1956:25 s. 323 f. 



 

38 

 

vid utgivning av första upplagan, och som möjliggör att verket när som helst kan 

tryckas på nytt.
101

 Att notera är att detta i princip är samma sak som print-on-demand. 

Med utgångspunkt i dessa uttalanden är man alltså återigen tillbaka till en diskussion 

om den tekniska framställningsprocessen. Överlag verkar det enligt dessa uttalanden 

inte spela någon roll huruvida boken har omarbetats eller inte, och inte heller om boken 

har framställts genom mindre tryckningar.  

Av det ovanstående framgår att begreppet enligt en språkinriktad tolkning inte ger ett 

klart och entydigt resultat. Frågan när en ny upplaga kan anses vara för handen leder 

endast till ett cirkelresonemang som riskerar att förbrylla mer än att förtydliga. 

Tolkningen behöver därmed kompletteras varvid det blir aktuellt att se till begreppets 

allmänna syfte.  

 

4.3 Begreppets allmänna syfte 

 

Vad som åsyftas med begreppets allmänna syfte är dock inte självklart. Det allmänna 

syftet kan ju avse antingen begreppets syfte sett till avtalet eller dess syfte i enlighet 

med upphovsrättens syfte. Eller också kan det ta sikte på ett specifikt syfte, konstruerat 

för att tillgodose ett av rättsordningen särskilt upphöjt intresse. Samtliga dessa aspekter 

ska undersökas här.  

När det som här är fråga om ett begrepp som tagits fram och hämtar sin innebörd 

från en teknisk framställningsprocess bör man enligt Ramberg & Ramberg tolka utifrån 

en ändamålsinriktad tolkning. Begreppets innebörd kan ha varit självklar vid dess 

tillkomst, men med dagens mer moderna tekniska utrustning kan dess innebörd, och 

därmed dess syfte ha förändrats.
102

  

Liknande tolkningsmetod kan appliceras här för att få klarhet i hur begreppet ny 

upplaga sett till dagens teknikutveckling ska tolkas. Eftersom begreppet har ett visst 

upphovsrättsligt syfte, ska tolkningen göras i ljuset av dess syfte i upphovsrättslig 

mening, dvs. begreppets i dess förhållande till ändamålet med den upphovsrättsliga 

ensamrätten. 

                                                      
101 Begreppet definieras i Universitetsbibiliotekets utställningskatalog 62, Tryck i öst och väst, En utställning om 

trycktekniker 2011, s. 6, Lunds universitet. 
102 Ramberg & Ramberg (2014), s. 153. 
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4.3.1 Det upphovsrättsliga ändamålet 

Det grundläggande ändamålet med den upphovsrättsliga ensamrätten är som nämnts att 

stimulera nytt skapande. Ensamrätten ska sträva efter att ge upphovsmannen 

gynnsamma arbetsförhållanden samtidigt som omsättningsintresset ska tillgodoses. Det 

rör sig således om två delvis motstående intressen. Det blir därför, precis som vid alla 

intresseavvägningar, viktigt att hitta rätt balans mellan dessa samtidigt som resultatet 

ska kunna accepteras som legitimt och befogat. Tolkningen bör således också resultera i 

att förlagets behov av investeringsskydd tillgodoses tillräckligt. Detta är utgångspunkten 

vid tolkningen av begreppet. 

Förlaget står för samtliga kostnader som är förenade med bokutgivningen. Mot 

bakgrund av de ekonomiska risker som förlaget därmed åtagit sig är, enligt Rosén, en 

ensamrättsposition för förlaget därför ofta det starkaste incitamentet för att alls träffa 

avtal med författaren. Rättsförvärvaren kan ha behov av skydd för betydande 

investeringar i produktionen av verket och eftersträvar då så kvalificerad ensamrätt som 

möjligt.
103

 En långtgående ensamrätt för förlaget anses därmed nödvändig för att 

möjliggöra finansiering av utgivning.  

Begreppet ny upplaga bör således innebära att förlaget får ett fullgott skydd för de 

ekonomiska risker det vidtagit. Förlaget har ju stått för samtliga kostnader i o m 

utgivningen och spridningen och måste då kunna tillförsäkra sig en ekonomisk 

avkastning av den investering som därmed gjorts. En definition av begreppet som tar 

sikte på en mer långtgående bestämmanderätt för förlaget skulle vara förenlig med ett 

sådant synsätt.  

Förlagsavtal innehåller som nämnt ofta villkor om att förlaget bestämmer antalet 

upplagor och tryckningar samt dessas storlek. Enligt AK är en naturlig tanke att 

omfattningen av förläggarens utgivningsrätt inte ska avse mer än en upplaga om 

parterna inte specifikt avtalat annat. Det får antas att ett sådant ställningstagande är 

resultatet av en intresseavvägning mellan å ena sidan förlagets behov av att ge ut mer än 

en upplaga, dvs. dess behov av investeringsskydd, och å andra sidan författarens 

intresse av att inte behöva bli bunden av avtalet under hela bokens kommersiella livstid. 

                                                      
103 Rosén (2006), s. 144. 
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Förlaget kanske inte är bäst lämpat att ge ut boken exempelvis pga. 

samarbetssvårigheter eller att förlaget är passiva i sin marknadsföring av boken.  

Det är därför viktigt att förlagets kommersiella intressen inte helt tar över handen vid 

tolkningen. Det skulle nämligen riskera att underminera upphovsrättens grundläggande 

ändamål: att stimulera nytt skapande. Om begreppet ny upplaga tolkas allt för strikt, 

genom att exempelvis anknyta till och definieras utifrån den tekniska 

framställningsprocessen i egentlig mening, riskerar det att låsa in författaren i ett avtal 

som kanske inte fungerar tillfredsställande. Tolkningen bör inte medföra att författarens 

möjlighet att utnyttja sitt ”andes barn” för andra ändamål och andra förlag begränsas.  I 

NIR 1989 s. 394
104

 uttalade dessutom tingsrätten (vars domskäl fastställdes av HovR) 

att en konstnärs behov av att åtnjuta konstnärlig frihet måste tillmätas stor betydelse vid 

bestämmande av avtalstidens längd. Den huvudsakliga grunden för att ge 

upphovsmannen vissa rättigheter är ju också enligt AK att ”bereda honom gynnsamma 

arbetsförhållanden”.
105

 

Av det ovanstående framträder alltså en önskan att, för att kunna ge författaren 

gynnsamma arbetsförhållanden och på så vis stimulera till nyproduktion, författaren 

genom avtalet inte helt ska behöva förlora inflytandet över sin bok.  

En liknande tanke ligger bakom den s.k. specifikationsprincipen. Det är en 

tolkningsprincip som anses ha ett direkt samband med en tolkning utifrån 

upphovsrättens syfte då den har framtagits särskilt med avseende på upphovsrättsliga 

avtal. Principen innebär generellt att omfattande och otydliga eller tysta avtal ska tolkas 

restriktivt eller inskränkande till upphovsmannens förmån.
106

  

 

4.3.2 Specifikationsprincipen
107

 

Principen är inte lagfäst i Sverige men har ansetts vara underförstådd och förekommer 

såväl i domstolen som i litteraturen. Principen är också reglerad i dansk och norsk rätt, § 

53 st. 3 i DaURL resp. i § 39 a i NoURL, År 1995 kompletterades DaURL med en 

                                                      
104 Svea HovR dom den 24 april 1989. 
105 SOU 1956:25 s. 86. 
106 SOU 2010:24 s. 94. 
107 Principen har fått en inkonsekvent beteckning och användning inom doktrinen och begrepp som 

specialitetsgrundsatsen och specialitetsprincipen används också. En närmre åtskillnad mellan begreppen görs dock 

inte här. För en utförlig redogörelse av principens terminologiska uppdelning, se Nordell i NIR 2008 s. 313 ff. Se 

också SOU 2010:24 s. 93 ff. 
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bestämmelse i § 55 som gör det möjligt för upphovsmannen att säga upp överlåtelsen av 

sådana icke specificerade utnyttjandeformer och som inte uttryckligen framgår av 

avtalet. Genom denna lagreglering får principen enligt Rosén anses ha ett mer direkt 

stöd i svensk rätt.
108

  

Principen har förekommit i några avgöranden från HovR och HD.
109

 I dessa fall var 

de upphovsrättsliga avtalen i regel tysta eller i övrigt oklara i fråga om vilka rättigheter 

som övergått till förvärvaren i o m avtalet och vilka rättigheter som därmed ansågs ligga 

kvar hos upphovsmannen. Dock bör principen inte kunna anses begränsad till dessa 

frågor enkom, då den ju ska uppfattas som en presumtion mot totalöverlåtelser liksom 

mot onödigt breda eller omfattande förvärv. Ett fullständigt eller helt generellt förvärv 

behöver inte vara ogiltigt men har presumtionen mot sig, såvida inte räckvidden klart 

och tydligt framgår av avtalet.
110

  

Vad innebär det då att tolkningen ska ske restriktivt till upphovsmannens förmån? 

Enligt Rosén är upphovsmannens intressen direkt sammanhängande med 

upphovsrättens grundläggande syfte: att belöna upphovsmannen för skapande insatser 

och därmed stimulera till nyproduktion.
111

 Principen kan alltså sägas innebär att 

tolkningen av begreppet ny upplaga ska ske restriktivt eller inskränkande till 

författarens förmån i syfte att stimulera denne i sitt författarskap. 

Begreppet ny upplaga bör därför i enlighet med det sagda tolkas så att det får en 

vidsträckt innebörd, där även mindre tryckningar anses konstituera en ”ny upplaga”. En 

sådan tolkning av begreppet bör ske till författarens förmån på ett sådant sätt som 

uppnår syftet med ensamrätten. Genom att det får en vidsträckt definition tillgodoses 

nämligen författarens behov av fortsatt kontroll över sitt verk. Exempelvis skulle en 

sådan tolkning vara förenlig med syftet med författarens revideringsrätt.  

Revideringsrätten grundas som nämnt på en hänsyn till att det under vissa 

förhållanden kan vara av betydelse för författaren att få göra ändringar i sitt verk, då 

författaren t.ex. kan ha ändrat åsikt eller då samhällsutvecklingen har lett till att verket 

                                                      
108 Rosén (2006), s. 152. 
109 Se Svea HovR dom den 10 december 2002 (Mediearkivet I), Svea HovR dom den 23 maj 2006 (Mediearkivet II) 

och Svea HovR dom den 2 maj 2007 (En Svensk Tiger), NJA 2010 s. 559 (Skivomslag), samt anses ha kommit till 

uttryck i NJA 1964 s. 99 (Svarta Diana) och NJA 1967 s. 143 (Stridsropet).  
110 SOU 2010:24 s. 94. 
111 SOU 2010:24 s. 94. 
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behöver uppdateras, något som särskilt kan vara av betydelse för facklitterära författare. 

Regeln avser alltså att tillgodose författarens behov av att kontrollera sitt verks innehåll.  

Sett till dagens tekniskt mer avancerade framställnings- och distribueringsformer 

riskerar dessa syften att urholkas om tolkningen utgår från den tekniska 

framställningsprocessen i strikt mening. Om begreppet däremot ges en sådan vidsträckt 

definition ökar författarens möjligheter till kontroll och förlagets möjligheter att 

förlänga sin ensamrätt, motsätta sig en rätt för författaren att revidera sitt verk samt 

undvika hävning begränsas. Upphovsrättens syfte tillgodoses på så vis att författaren 

därigenom får incitament att teckna förlagsavtal utan rädsla för att behöva bindas fast 

och tappa kontrollen över sin bok, en reglering som i sin tur kan anses stimulera till 

nyproduktion. Samtidigt bör också förlagets behov av investeringsskydd tillgodoses. Låt 

säga att parterna i avtalet definierar ”ny upplaga” mer utförligt och i begreppet 

involverar även mindre tryckningar. Utifrån denna definition kan sedan parterna 

överenskomma om hur resterande avtalsvillkor ska regleras och förlaget ges möjlighet 

att anpassa sin ensamrätt efter vad som anses rimligt med beaktande av 

försäljningsmöjligheterna, m.m. En sådan lösning skulle inte omkullkasta förlagets 

behov av att kunna tillförsäkra sig en ekonomisk avkastning av den investering förlaget 

gör vid utgivningen och spridningen av en bok. Definitionen bör ju fortfarande anses 

tillgodose dess behov av en säker och varaktig avtalskonstruktion.   

En annan grundläggande avtalstolkningsprincip som tar särskild hänsyn till syftet, är 

ändamålsprincipen. Principen avser att skapa balans mellan parternas avtalsrelationer 

och innebär att det vid oklarhet om överlåtelsens omfattning, inte mer av upphovsrätten 

ska anses ha övergått än vad som följer av avtalets syfte och ändamål.
112

 

 

4.3.3 Ändamålsprincipen 

Principen sätter således avtalets syfte och ändamål som gräns för rättighetsövergångens 

omfattning.  

Som nämndes i avsnitt 2.2 kan upphovsmannen enligt 27 § 1 st URL välja att 

överlåta rätten helt eller delvis. Även om ordet ”överlåtelse” används bör enligt Rosén 

istället upplåtelse vara den korrekta termen. Likaså påpekar Bernitz att användningen av 

                                                      
112 Nordell (2008), s. 311. 
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termen överlåtelse inte överensstämmer med normal juridisk terminologi; i realiteten är 

det fråga om en upplåtelse av en del av författarens upphovsrätt till verket.
113

 En 

överlåtelse förutsätter ju att transaktionen utgör en definitiv och slutgiltig överföring av 

upphovsrätten. Eftersom upphovsrätten med dess ideellrättsliga innehåll aldrig helt kan 

förvärvas från upphovsmannen, finns det alltid en koppling mellan upphovsmannen och 

sitt verk. Någon sådan definitiv och slutgiltig överföring kan därmed inte ske.
114

 För 

övrigt uttalar också AK att det torde vara ganska ovanligt att avtal om en total 

överlåtelse ingås.
115

 Således bör avtalets syfte, och därmed gränsen för vad som ska 

anses ha övergått till förlaget, vara att författaren endast upplåter sin rätt. 

Syftet är alltså inte att författaren genom avtalet överlåter sin bok och på ett 

slutgiltigt sätt skiljer sig från den. Tanken är istället att han genom att upplåta rätten 

fortfarande ska bevara en koppling till boken, dvs. ha fortsatt kontroll även efter att 

avtal ingåtts. Även ur denna aspekt synes en vidsträckt innebörd av begreppet ny 

upplaga vara förenlig med tanken bakom ensamrätten.  

Även regeln i 31 § 2 st. URL talar för att det i realiteten är en upplåtelse som avses. 

Regeln innebär att författaren behåller äganderätten till sitt manuskript eller annat 

exemplar av verket och kan begära det tillbaka efter tryckning. Att upphovsmannarätten 

i sin helhet skulle ses som en äganderätt, utöver den äganderätt han har till originalet, 

var AK inte benägen att vare sig acceptera eller diskutera närmre. AK såg det snarare 

som sin uppgift att fixera upphovsmannarättens innehåll genom att endast ange de 

befogenheter som skulle tillkomma upphovsmannen, något som behöver göras med 

hänsyn till både upphovsmannens och samhällets berättigade intressen.
116

 Det är möjligt 

att AK var ovillig att precisera upphovsannarätten av hänsyn till just detta samhälleliga 

behov, dvs. den ekonomiska, kulturella och sociala utveckling som upphovsmannens 

verk bidrar till. Detta skulle också tala emot att ge begreppet ny upplaga en så vidsträckt 

innebörd att författaren, närhelst han vill, kan stoppa all utgivning och spridning av sitt 

verk.  

Genom att se förlaget som en mellanman som förmedlar ut verket till det ”törstande” 

samhället kan ett sådant synsätt te sig legitimt. Det är ur den aspekten viktigt att 

                                                      
113 Bernitz (2009) s. 352. 
114 Rosén (2006) s. 87. 
115 SOU 1956:25 s. 277. 
116 SOU 1956:25 s. 85. 
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förlagets behov av en långtgående ensamrätt tillgodoses så att det därigenom får 

möjlighet till avkastning för de risker investeringen i en bok inneburit. Emellertid kan 

det inte alltid förutsättas att samarbetet med denna mellanhand fungerar. Det måste i ett 

sådant läge vara att anses som mer fördelaktigt för samhället i stort att författaren kan 

vända sig till en annan, för honom mer passande, mellanhand och på så vis ge ut verket 

på ett bättre, mer marknadsekonomiskt vis. För det får nog sägas vara ovanligt att 

författaren vill dra sig ur en avtalsrelation, eller komma ifrån ett för honom ofördelaktigt 

villkor, för att denne inte vill omsätta boken på marknaden och hellre stoppar sitt verk 

under madrassen. 

Om man uppfattar avtalet som att det i realiteten avser en upplåtelse skulle en sådan 

vidsträckt tolkning av begreppet ny upplaga som föreslagits ovan, kunna ses som mer 

förenlig med ensamrättens ändamål, utan att för den skull behöva likställa ensamrätten 

med en äganderätt i juridisk mening.  Ensamrätten ska ju inte kunna helt övergå till en 

förvärvare. 

Det är nu aktuellt att gå in på den sista delen av tolkningen, att tolka begreppet 

utifrån dess sammanhang, dvs. den kontext i vilket begreppet förekommer.  

 

4.4 Begreppet i dess sammanhang 

 

Vid tolkningen av ett mångtydigt eller i övrigt oklart begrepp bör man beakta det 

sammanhang, den kontext, i vilket begreppet förekommer.  I NJA 2012 s. 3 ansåg HD 

att innebörden av begreppet ”arbetsskada” var beroende av sammanhanget. På samma 

sätt ansåg HD i NJA 1988 s. 408 att uttrycket ”lämna kvar” inte var tvetydligt sett i sitt 

sammanhang.  

Det är dock inte helt klart vad som i sammanhanget kan vara av betydelse för 

tolkningen, särskilt mot bakgrund av att parterna själva måste avgöra vilka 

omständigheter de vill ska ingå i domstolens prövning. Domstolen är nämligen enligt 17 

kap. 3 § rättegångsbalken förhindrad att pröva sådana omständigheter som parterna inte 

åberopat.  

Viss vägledning kan emellertid fås genom att studera domskälen i NJA 2010 s. 599. 

Enligt HD måste, vid tolkningen av avtal om upplåtelse av rättigheter till ett verk, 
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särskild hänsyn tas till att det är fråga 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. Fråga 

var om upplåtelsen även skulle anses omfatta en rätt för producenter och säljare i senare 

led att utnyttja verket genom att använda det på förpackningen för marknadsföring.  

Rosén menar att det här framträder en benägenhet hos domstolen att företa tolkning 

och utfyllnad med utgångspunkt i de egenheter som just det upphovsrättsligt skyddade 

avtalsobjektet kan motivera. Dock anses några upphovsrättsliga företeelser inte ha varit 

avgörande för utgången. Domstolen ansåg tvärtom att upphovsmannen, sett till vad som 

i regel fick anses vara underförstått i sammanhanget, ha haft att klargöra för sin motpart 

att upplåtelsen inte skulle omfatta en rätt att använda verket i senare leds 

marknadsföringsåtgärder.
117

  Det avgörande skulle därmed vara vad som anses vara 

underförstått, eller m.a.o., ett sådant självklart förhållande, som därmed inte behöver 

nedtecknas för att gälla såsom avtalsvillkor.
118

 Det innebär att också underförstådda 

avtalsvillkor kan vara av betydelse för att fylla ut luckorna i avtalet (se exempelvis 

regeln i 2 § 3 st. kommissionslagen). 

Frågan är då vad som kan anses utgöra sådana underförstådda avtalsvillkor här. 

Enligt Bernitz tillämpar domstolen underförstådda avtalsvillkor när den önskar fylla ut 

avtalet med vad som synes vara rimligt och naturligt i den specifika avtalssituationen, 

eller m.a.o. vad som ”får anses” avtalat. Domstolen gör i sådana tolkningssituationer en 

egen bedömning där domstolen söker finna lösningen inom ramen för en friare tolkning 

mot bakgrund av situationen som helhet.
119

 Och i NJA 2001 s. 750 uttalade HD att vad 

som sakligt sett är en förnuftig och rimlig reglering får prövas. Också enligt AK bör det, 

vid bestämmandet av upphovsmannarättens innehåll, vara fråga om en skälighets- och 

lämplighetsavvägning i olika fall mellan de stridiga intressena, och där det endast är i 

vissa hänseenden som samhällets intressen kan sägas vara så tvingande att de måste 

föranleda inskränkningar i upphovsmannens rätt.
120

 Dessa tvingande inskränkningar 

regleras i URL:s andra kapitel. 

                                                      
117 Rosén (2013), s. 588, 591. 
118 Christina Ramberg, Avtalslagen 2010, http://www.avtalslagen2010.se/Section/7.3  
119 Bernitz (2013), s. 89 f. 
120 SOU 1956:25 s. 86. 

http://www.avtalslagen2010.se/Section/7.3
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När man som här ska tolka ett begrepp utifrån dess sammanhang är det alltså fråga 

om att göra en friare bedömning men med utgångspunkt i ett lämplighets- och 

skälighetsresonemang.  

 

4.4.1 Lämplighets- och skälighetsresonemang 

Författaren har som nämnts ofta ställning som underlägsen part i avtalet. Enligt Rosén 

synes uttalandena om avtalstolkning i URL:s motiv bygga på två grundläggande 

förutsättningar. Det ena är att författaren uppfattas som särskilt skyddsvärd i 

avtalssituationer och därför i behov av det stöd som en restriktiv tolkning av 

rättsöverlåtelser kan ge. För det andra framträder den ovan angivna önskan att stödja 

författarna som ett utfall av upphovsrättens mål och syften.
121

 Enligt Nordell kan 

upphovsrätten ur det perspektivet jämföras med partsrelationen i konsumentavtal. Han 

hänvisar därefter till Bertil Bengtsson, som menar att en genomgående tanke bakom 

konsumenträtten är att skydda avtalsparter som handlade som privatpersoner. Dessa 

förutsattes vara i ett underläge, både från ekonomisk synpunkt och med hänsyn till sin 

bristande erfarenhet. De behöver skydd mot större ekonomiska risker, mot oskälig 

prissättning, ensidiga avtalsvillkor och otillbörliga marknadsmetoder.
122

   

En skälig och lämplig tolkning av begreppet ny upplaga bör därför ske på så vis att 

särskild hänsyn tas till att upphovsmannen kan ha haft en svag avtalsposition. En sådan 

tolkning kan jämställas med regeln i 10 § lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i 

konsumentförhållanden. Regeln innebär att oklara avtalsvillkor som inte varit föremål 

för individuella förhandlingar ska tolkas till konsumentens förmån. En tolkning som 

alltså inte är helt olik den tolkning som förordas enligt den ovan nämnda 

specifikationsprincipen. 

En tolkning som ger begreppet en sådan vidsträckt definition som föreslagits ovan, 

skulle möjliggöra att sådan särskild hänsyn kan tas till författarens intressen av hur 

boken framställs och marknadsförs på marknaden och dennes ofta små möjligheter att 

lyckas i en förhandling med förlaget. Författaren skulle ju genom en sådan tolkning få 

större möjligheter att kräva en rätt att få uppdatera boken utan att förlaget behöver 

trycka boken i egentlig mening. Tolkningen skulle skapa en rimlig balans i den ofta 

                                                      
121 Rosén (1989), s. 160. 
122 Nordell (2008), s. 310, med hänvisning till Bengtsson i Festskrift till Lars Welamson, 1987 s. 18. 
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ojämna avtalsrelationen genom att förlaget inte får samma möjligheter att ensidigt, och 

löpande under avtalstiden, bestämma ensamrättens och utgivningens varaktighet. Det 

skulle i större utsträckning leda till rimliga resultat, särskilt när det är fråga om 

facklitterära förlagsavtal där författaren ofta regelmässigt behöver utföra betydande 

arbetsinsatser och i regel har ett annat intresse av att kunna kontrollera innehållet i sin 

bok.   

Det är dock inte fullt så enkelt och självklart att företa en tolkning där 

avtalsinnehållet justeras i sådan utsträckning att det i själva verket blir fråga om en 

korrigering av avtalet. I ett sådant läge kan det bli aktuellt att diskutera domstolens roll 

inom ramen för parternas avtalsfrihet.  

Kan verkligen domstolen utan vidare gå in och komplettera ett avtal med villkor som 

parterna inte över huvud kommit överens om och som snarare bygger på domstolens 

egna värderingar eller som är hämtat från något dagsaktuellt rättspolitiskt resonemang 

och inte bygger på parternas individuella partsrelation? Varför ska en avtalspart göra 

mer eller annat än vad denne enligt avtalet har utfäst sig att göra, eller varför ska 

motparten ges en rätt som parterna inte från början kommit överens om? Det är i detta 

sammanhang av intresse att diskutera den ovan nämnda lojalitetspliktens betydelse och 

funktion. 

 

4.4.2 Skyldigheten att respektera motpartens befogade intressen 

Som nämndes ovan i avsnitt 3.1 kan lojalitetsplikten skapa skyldigheter för både 

författaren och förlaget, dvs. den kan fungera ömsesidigt. Förlaget kan således anses 

skyldigt att tillse att författarens materiella och immateriella intressen tillgodoses.  

Lojalitetsplikten kan sammantaget sägas stå för en skyldighet att respektera 

motpartens befogade intressen, dvs. normen anses gälla genom tolkning eller 

utfyllning.
123

  

Ett sådant befogat, immateriellt intresse skulle den ideella rätten kunna sägas stå för. 

Den ideella rätten innehåller som nämnt bl.a. den s.k. respekträtten som avser att skydda 

upphovsmannen mot att verket används på ett för upphovsmannen kränkande sätt.  

                                                      
123 Manukka (2010), s. 841. 
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Verkets idéinnehåll, tendens och bärande stilistiska drag ska som regel respekteras.
124

 

Respekträtten är som framgår av avsnitt 2.2.2 stark och kan inte överlåtas, utan kan 

endast efterges. I avsnittet framgår också att det inte alltid är helt enkelt att avgöra om 

en fråga ska regleras i enlighet med den ekonomiska eller den ideella rätten. AK 

exemplifierar detta med en situation där författaren vägrar att ge ut ny upplaga av sin 

bok då han numera anser det vara dåligt. Enligt AK regleras denna fråga den 

ekonomiska rätten i 2 § URL, men att det är författarens ideella intresse det gäller.
125

 

Om författaren av en eller annan anledning inte är nöjd med hur dennes bok 

framställs eller marknadsförs, bör det således, mot bakgrund av den ideella rätten, anses 

befogat att förlaget åläggs någon form av skyldighet att beakta dessa krav från 

författaren.  

Lojalitetsplikten åberopas ofta när part hävdar att viss norm eller förpliktelse inte 

framgår av avtalet eller av författning. Dock anses skyldigheten fortfarande bygga på 

och hämta stöd ur parternas avtalsförhållande.
126

 Genom att tolka in sådana befogade 

förpliktelser kan bestämningen av avtalets innehåll göras mer flexibel och kan fungera 

som ett korrigeringsinstrument när den annars etablerade rätten inte förmår leverera ett 

rimligt och balanserat resultat. 

Enligt Manukka sammanhänger denna korrigeringsfunktion med att varje persons 

rätt att försöka skapa ett mervärde av sin förmögenhet erkänns, men att det med denna 

rätt följer åtskilliga begränsningar. Inte heller bör en blind och sträng affärsrätt utgöra 

den mest ekonomiskt effektiva rättsordningen.
127

  

Exempelvis kan en författare lätt uppfatta domstolens och rättsordningens strikta syn 

på förlagsavtalets bundenhet och dess benägenhet att inte fullt ut beakta författarens 

svaga avtalsposition, som ett incitament för att bli mer vaksam och återhållsam vid 

ingåendet av förlagsavtal. Avtalsläran skulle därmed, som Manukka uttrycker det, bli 

ortodox, där var och en får se om sitt eget hus och där den som inte agerar med 

tillräcklig eftertanke vid avtalsslutet har sig själv att skylla, såvida inte lagstiftaren råkat 

reglera frågan till den glömska partens fördel.
128

 En sådan rättsordning skulle bli mycket 

                                                      
124 Bernitz, Immaterialrätt (2009), s. 84. 
125 SOU 1956:25 s. 86. 
126 Manukka (2010), s. 840 f. 
127 Manukka (2010), s. 841 f. 
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ineffektiv och riskerar att underminera URL:s grundläggande ändamål: att stimulera 

nytt skapande. Genom att tolka in det som kan uppfattas som det rimliga i begreppet 

kan dock avtalet bli mer flexibelt.  

En mer vidsträckt tolkning av begreppet ny upplaga skulle möjliggöra för författaren 

att lättare kunna uppdatera den bok som, pga. en eller annan händelse, kommit att bli 

inaktuell eller inte framställs helt i linje med ett för författaren korrekt sätt. Eftersom 

förlagsavtalet normalt är ett långvarigt avtal som med avseende på facklitterära verk 

kräver ett nära samarbete för att fungera, kan behovet av att i samförstånd utveckla och 

anpassa avtalet efter nya omständigheter öka. Det kan därför anses rimligt att författare 

också har möjlighet att frånträda avtal där samarbetet inte fungerar och en utgivning av 

boken inte sker på bästa lämpliga sätt.  

Som Grönfors framhåller ska dessutom principen att avtal ska hållas (pacta sunt 

servanda) snarare ses som en princip om att avtal ska genomföras. Det är inte rimligt att 

varje avtalslöfte måste uppfyllas, oavsett vad som senare inträffar. Det kan enligt honom 

t.o.m. krävas mer ingripande åtgärder för att få till stånd större förändringar eller ett 

upphörande av avtalet.
129

 Även om tolkningen kan uppfattas som mycket ingripande bör 

den därför kunna godtas då den skapar en befogad skyldighet för förlaget genom att 

skyldigheten angår författarens ideella intressen, samtidigt som skyldigheten är rimlig 

genom att författaren därigenom får en starkare förhandlingsposition och på så vis 

skapas det en rimligare balans i situationer som, ur samhällelig synvinkel, bör 

konstituera en obalanserad avtalssituation.   

Ytterligare stöd för att en sådan korrigerande tolkningslösning är befogad kan 

oklarhetsregeln sägas utgöra. 

 

4.4.3 Oklarhetsregeln 

Oklarhetsregeln innebär att ett oklart avtal in dubio ska tolkas till nackdel för den part 

som har formulerat det eller den part som anses få bära skulden för att avtalet har blivit 

otydligt, dvs. för det fall den språkliga utformningen av avtalsvillkoret inte anses vara 

klar och tydligt reglerad drabbar oklarheten den part som avfattat den. Regeln anses ha 
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omformulerats så att en oklar avtalsklausul ska tolkas till nackdel för den som borde ha 

uttalat sig tydligare.
130

  

Regeln kan mycket väl ha betydelse i fråga om begreppet ny upplaga då regeln, 

enligt Lehrberg, inte endast tillämpas avseende sådana oklarheter som beror på att en 

avtalsklausul är bristfälligt utformad när avtalet slöts. Också när det inte kunde antas att 

den ena parten hade haft större möjligheter att avvärja bristen än den andra ska 

klausulen tolkas till nackdel för den part som har avfattat eller tillhandahållit den. 

Regeln ska då tolkas med försiktighet.
131

  

I den ovan nämnda Björgelldomen tillämpade tingsrätten oklarhetsregeln. Avtalet 

hade författats och tillhandahållits av förlaget, som enligt tingsrätten vid avtalstillfället 

var ett etablerat bokförlag medan författarna däremot kunde beskrivas som icke 

professionella aktörer på förlagsområdet. Enligt tingsrätten kunde den språkliga 

utformningen av avtalsvillkoret om förlagets bestämmanderätt rörande olika faktorer 

som avsåg förlagets utgivningsrätt, inte anses innebära en klar och tydlig reglering av 

frågan om avtalets upphörande. Oklarheten måste drabba den part som har avfattat 

avtalet, dvs. förlaget. 

Också i NJA 1978 s. 628, som rörde tolkning av ordet ”bestånd”, tillämpades 

oklarhetsregeln av tingsrätten, vars domslut sedermera fastställdes av HD. Domstolen 

ansåg att uttrycket var oklart och kunde inte fastställa dess innebörd med tillräcklig grad 

av säkerhet. Flera skäl talade därför för att låta osäkerheten gå ut över den som utarbetat 

villkoret, här försäkringsgivaren. Försäkringsbolaget hade varit representerad av den 

kommitté som utarbetat villkoren, tolkningstvisten avsåg en tillämpningen av en regel 

som måste iakttas i varje försäkringsfall och försäkringsbolaget hade enligt tingsrätten 

med lätthet kunnat uttrycka sig tydligare. Också det förhållandet att oklarheten förekom 

i en regel som begränsade försäkringsbolagets ansvar talade enligt tingsrätten för en 

tolkning till försäkringsbolagets nackdel.    

Eftersom innebörden av begreppet ny upplaga i o m den tekniska utvecklingen inte 

längre är självklar, bör det anses mer rimligt att denna oklarhet drabbar den som 

upprätthåller och ansvarar för begreppets tillämpning. Självklart ska inte förlaget 

behöva ta konsekvenserna av denna oklarhet när detta begrepp regleras i lagstiftningen 
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och har tillämpats sedan URL:s uppkomst. Dock bör man vid eventuella avtalsdispyter i 

första hand belasta förlaget, som är den part som besitter den kunskap och erfarenhet 

som krävs på förlagsmarknaden, för att inte ha uttalat sig tydligare om begreppets 

innebörd. Det är ur den aspekten inte rimligt att författaren blir den som får ta smällen. 

Det bör nämligen kunna krävas av förlagen att dessa, åtminstone under 

avtalsförhandlingarna, tydliggör för författaren vad begreppet innebär i förhållande till 

författarens ensamrätt och hur det förhåller sig till förlagsavtalet i sin helhet. På så vis 

har författaren åtminstone möjlighet att lyfta fram sina intressen och eventuella 

invändningar, innan denne ingår avtalet.  

 

5 Slutord 

 

Vid en studie av bl.a. HD:s domskäl i Björgelldomen framträder vad som synes vara en 

benägenhet att tolka förlagsavtalet utifrån en objektiv, mer standardiserad 

avtalstolkningsmetod. Tolkningen av förlagsavtalets individuella förhållanden synes få 

en underordnad betydelse. Anledningen till denna tolkningsmetod kan säkerligen ha att 

göra med att synen på förlagsavtalet i dess mer traditionella form till stora delar finns 

kvar. Tidigare utgick förlagsavtalen i regel från RAM och LÄR avtalen som utarbetats 

av parternas branschorganisationer gemensamt, och som ansågs innebära en rimlig 

standard för vad förlagsavtal bör innehålla. Det fanns därigenom ett slags ”agreed 

document” eller en dylik enhetlig uppfattning om vad som ansågs utgöra en rimlig 

standard på den svenska förlagsavtalsmarknaden. Mycket har dock hänt sedan dess. 

Avsaknaden av branschavtal har lett till att det blivit svårare för författare att hävda sina 

intressen när avtalen ska tecknas och i praktiken dominerar standardavtal som upprättats 

ensidigt av förlagen. Den tekniska utvecklingen har lett till att de regler och principer 

som avtalen i mångt och mycket utgår från inte längre överensstämmer med 

avtalsrelationen mellan författaren och förlaget.
132

 Idag kan förlag trycka böcker med 

helt andra metoder och ge ut en bok i andra format och med billigare medel.  

Att, trots denna utveckling, bedöma förlagsavtalet utifrån ett kommersiellt perspektiv 

är inte realistiskt. Ett sådant förhållningssätt riskerar också lätt att leda till orimliga 
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resultat. Enligt min mening demonstrerar begreppet ny upplaga denna diskrepans 

mellan den mer teoretiska synen på förlagsavtalet och hur avtalet ser ut i verkligheten. 

Begreppet härstammar ju från en svunnen tid där förhållandena, så här i backspegeln, i 

teknisk mån var förenklade och mer klara. Genom att istället lägga an en mer subjektivt 

inriktad blick på avtalsförhållandet kan avtalet som det ser ut i praktiken bedömas 

utifrån ett mer realistiskt perspektiv, och diskrepansen kan fångas upp i bedömningen. 

Det har framgått att det är viktigt att det råder en fungerande balans mellan 

författarens och förlagets intressen. Visst är det rimligt att utifrån ett kommersiellt 

perspektiv ställa krav på att författare, precis som vilken avtalspart som helst, måste 

skaffa sig den nödvändiga information som behövs för att förstå avtalets innebörd, och 

att en författare som inte gör det inte anses ha agerat med tillräcklig aktsamhet och 

omsorg. Men precis som i övriga rättsområden är det orimligt att vid en avtalstolkning, i 

bedömningen inte fullt ut beakta betydelsen av sådana omständigheter som följer av 

avtalets språkliga utformning, dess syfte och det sammanhang i vilket det förekommer. 

Denna tolkningsmetod möjliggör ju att en fungerande balans mellan parternas intressen 

i det individuella fallet kan beaktas, utan att för den skull undergräva de olika intressen 

som ska vägas mot varandra.    

En tolkning som definierar begreppet ny upplaga mer vidsträckt kan fånga upp även 

de åtgärder som idag inte klart omfattas av utgivning av ny upplaga i egentlig mening. 

Författarens ställning och behov av viss fortsatt kontroll över ”sitt andes barn” kan på så 

vis lyftas fram. Samtidigt kan förlagets behov av en stabil och långsiktig 

avtalskonstruktion tillgodoses och därigenom hålls omsättningsintressets krav på 

investeringsskydd intakt. 
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