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1 Inledning 

 

 

1.1 Bakgrund 

 

Upphovsrätten bygger på att upphovsmän såsom författare, konstnärer och musiker har 

rätt till sina verk. För att få använda sig av en upphovsmans verk måste användare 

därför i regel klarera rättigheterna.1 I samband med den snabba tekniska utvecklingen de 

senaste decennierna har det blivit allt mer vanligt att användare behöver hantera mycket 

stora mängder upphovsrättsligt skyddat material. För att lösa rättighetsklareringen i 

sådana situationer har behovet av anpassade licenslösningar ökat. Systemet med 

avtalslicenser har utvecklats just för att möta ett sådant behov och det har visat sig vara 

ett effektivt och lämpligt sätt att klarera rättigheter på.2 Av den anledningen har många 

berörda parter ställt sig positiva till en utökning av avtalslicenssystemet, vilket nu har 

skett genom införandet av den generella avtalslicensen i 42 h § lag (1960:729) om 

upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL). 

 

Arbetet bakom den generella avtalslicensen började redan i april 2008 när regeringen 

utsåg en särskild utredare som skulle se över vissa frågor om upphovsrätten, däribland 

frågor om avtalslicenser.3 Ett tilläggsdirektiv till utredningen kom drygt ett år senare där 

regeringen tillförde fler frågor som de ville att utredningen skulle ta ställning till. En av 

frågorna var om en generell avtalslicens borde införas som innebär att användare och 

upphovsmän – företrädda av en representativ organisation – kan ingå avtal med 

avtalslicensverkan utan att den specifika avtalslicenssituationen återfinns i lagtexten.4 

Utredningen med professor Jan Rosén som särskild utredare kom fram till att det 

föreligger ett stort praktiskt behov av en generell avtalslicens och att det finns tydliga 

fördelar. Även rättsäkerheten kunde säkerställas med en generell avtalslicens och därför 

ansåg Jan Rosén att bestämmelsen borde införas i URL.5 Lagstiftaren höll med och den 

                                                         
1 Under förutsättning att inte någon av de tillåtna inskränkningarna är tillämpliga såsom rätten att använda 

sig av upphovsrättsligt skyddade verk för privat bruk.  
2 Prop. 2012/13:141 s. 29 f. 
3 Kommittédirektiv 2008:37.  
4 Kommittédirektiv 2009:65.  
5 SOU 2010:24 s. 281 f.  
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1 november 2013 infördes den nya bestämmelsen om generell avtalslicens i 42 h § 

URL.  

 

Syftet med den generella avtalslicensen är att skapa en mer flexibel lagstiftning som ska 

underlätta rättighetsklareringen på nya områden.6 Det är en lagregel som de flesta parter 

som kan komma att beröras har ställt sig positiva till. Frågan är dock om den generella 

avtalslicensen kommer att få ett så stort genomslag som lagstiftaren och berörda parter 

verkar hoppas på. Lagrådet har bland annat riktat kritik mot att bestämmelsen är alldeles 

för allmänt hållen och att den generella avtalslicensen kan bli svår att tillämpa i 

praktiken.7  Vidare anser vissa remissinstanser att det är svårt att förutse de praktiska 

konsekvenserna av den generella avtalslicensen.8 Det är trots allt en ganska omtvistad 

bestämmelse och hur pass stort genomslag den generella avtalslicensen slutligen 

kommer att få återstår att se. Enligt min kännedom har endast två avtal ingåtts med stöd 

av den generella avtalslicensen än så länge och det är mellan organisationen Copyswede 

och användaren Magine TV.9 Avtalen gör det möjligt för användare av Magine TV att 

dels starta om alla SVT:s program oberoende av vilken enhet som används10, och dels 

använda sig av ”Catch up”-tjänsten för SVT:s program. Med ”Catch up”-tjänsten menas 

att Magine TV nu erbjuder tidsförskjuten uppspelning av de tablålagda sändningarna sju 

dagar tillbaka i alla apparater med internetanslutning.11 På TV-området har alltså den 

generella avtalslicensen redan fått effekt och förhoppningen är nu att bestämmelsen ska 

få liknande genomslag på andra områden också.  

 

 

 

 

 

 

                                                         
6 Prop. 2012/13:141 s. 53. Mer om syftet bakom bestämmelsen följer under avsnitt 4.1 i uppsatsen.  
7 Lagrådet, utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-03-14.  
8 Se bland annat Svenska Antipiratbyrån, Sveriges Videodistributörers Förening och 

Sveriges Filmuthyrareförening remissvar, samt Sveriges advokatsamfundets remissvar och Svenska 

Musikförläggareföreningens remissvar. 
9 Magine TV är en molnbaserad tjänst som tillgängliggör TV via internet.  
10 http://www.copyswede.se/2014/01/omstart-av-svts-kanaler-fran-valfri-enhet-mojlig-tack-vare-nytt-

avtal/.  
11 http://news-se.magine.com/pressreleases/magine-tv-foerst-med-catch-up-foer-svt-s-program-erbjuder-

nu-programtablaan-baade-live-och-sju-dagar-tillbaka-1007233.  
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1.2 Uppsatsens syfte  

 

Syftet med följande uppsats är att analysera bestämmelsen om den generella 

avtalslicensen som stadgas i 42 h § URL och hur den kan komma att fungera i 

praktiken. Det jag ämnar utreda är bland annat under vilka förutsättningar den generella 

avtalslicensen är tillämplig och försöka ge exempel på i vilka situationer avtalslicensen 

möjligen kan komma att användas. Efter att ha utrett gällande rätt är min avsikt att 

analysera om vi bör ha en generell avtalslicens i svensk lagstiftning eller om 

bestämmelsen borde avskaffas. Vidare analyserar jag om det finns ett behov av att ändra 

rätt för att den generella avtalslicensen ska kunna fungera på ett tillfredställande sätt i 

praktiken. Dels analyserar jag bestämmelsen i sin nuvarande lydelse och dels för jag en 

diskussion om vi borde införa en godkännandeordning i svensk rätt samt om en eller 

flera organisationer ska anses behöriga att ingå avtal med avtalslicensverkan. Inom 

ramen för uppsatsen utreds även hur motsvarande bestämmelse om generell avtalslicens 

har fungerat i Danmark genom att göra utblickar på dansk rätt. I dansk rätt infördes en 

bestämmelse om generell avtalslicens redan år 2008 och av den anledningen är mitt 

syfte också att utreda hur bestämmelsen har kommit att fungera där och jämföra med 

den svenska bestämmelsen.  

 

För att uppfylla syftet med uppsatsen har jag valt att utgå från tre frågeställningar i min 

analys: 

 

 Bör vi ha en generell avtalslicens i svensk lag?  

 Finns det ett behov av att ändra gällande rätt för att den generella avtalslicensen ska 

fungera på ett tillfredställande sätt i praktiken?   

 På vilka områden och i vilka situationer kommer den generella avtalslicensen att 

tillämpas?   

 

 

1.3 Metod och material 

 

Metoden som jag tillämpar är rättsdogmatisk. Det är inte helt lätt att beskriva vad 

rättsdogmatisk metod innebär och i doktrin har det uttalats att man snabbt ställs inför en 
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hel del svåra rättsteoretiska frågor vid beskrivandet av denna metod. Utgångspunkten 

kan dock sägas vara att försöka lösa en juridisk fråga genom att tillämpa de allmänt 

accepterade rättskällorna.12 Med det menas att jag söker svar på mina rättsfrågor i lag, 

lagförarbeten, rättspraxis och doktrin. Utifrån rättskällorna är tanken att jag sedan ska 

fastställa vad gällande rätt är (de lege lata) för att sedan analysera om gällande rätt bör 

ändras till vad den istället borde vara (de lege ferenda).  

 

Det har inte skrivits så mycket om den generella avtalslicensen eftersom det är en 

relativt ny bestämmelse. Av den anledningen är materialvalet något begränsat och de 

flesta hänvisningar är till propositionen 2012/13:141 om förbättrade möjligheter till 

licensiering av upphovsrätt där den nya generella avtalslicensen behandlas. För att få en 

djupare och mer analyserande uppsats är min ambition emellertid att i största möjliga 

mån söka svar på mina frågor i andra rättskällor också. Värt att uppmärksamma är dock 

att det finns få rättsfall på avtalslicensområdet och av den anledningen förekommer en 

sparsam hänvisning till tidigare mål.  

 

Jag har också valt att göra utblickar på dansk rätt genom att jämföra hur motsvarande 

bestämmelse om generell avtalslicens har fungerat i Danmark. Därför behandlas även 

dansk lag och danska rättskällor. Bland annat har jag hämtat information från 

Kulturministeriets hemsida som är den instans som godkänner alla avtalslicenser i 

Danmark.  

 

 

1.4 Avgränsning 

 

Följande uppsats behandlar den generella avtalslicensen i 42 h § URL och huvudfokus 

ligger därför på att analysera bestämmelsen och utreda under vilka förutsättningar den 

är tillämplig. De särskilda avtalslicenserna som stadgas i 42 b – 42 g §§ URL behandlas 

för att ge en förståelse för hur avtalslicenssystemet är uppbyggt men redogörelsen är 

kortfattad för att ge mer plats åt den generella avtalslicensen. Vidare framgår det av 

förarbetena att den generella avtalslicensen ska ses som en kompletteringsbestämmelse 

till de särskilda avtalslicenserna och därför anser jag att det är nödvändigt att kort gå 

                                                         
12 Se Kleineman, J, Rättsdogmatisk metod, s. 21 i boken Juridisk metodlära, Korling, F & Zamboni, M. 
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igenom vilka de är och deras syfte.13 För att få en mer fördjupad förståelse av de 

särskilda avtalslicenserna uppmanar jag dock läsaren att läsa vidare på egen hand.  

 

I uppsatsen behandlas inte heller regleringen kring upphovsrättens övergång som 

återfinns i 3 kap. URL. Värt att nämna är dock att om en avtalslicens inte kan komma 

till stånd måste användaren klarera rättigheterna genom att antingen avtala om en 

överlåtelse eller upplåtelse av verket. Enligt 27 § URL kan upphovsrätt helt eller delvis 

överlåtas. Vanligtvis sker det genom upplåtelse som endast innebär en rätt att få 

utnyttja14 verket (licensupplåtelse), och det kan antingen röra sig om en exklusiv eller 

icke-exklusiv licens.15  För att ingå den här sortens avtal krävs det att användaren avtalar 

individuellt med varje upphovsman om tillstånd för att nyttja verket.    

 

Vidare har jag valt att avgränsa mig till att främst utgå från svensk rätt. Dansk rätt 

berörs för att ge ytterligare perspektiv på bestämmelsen om den generella avtalslicensen 

men behandlas kortfattat. Som tidigare nämnts infördes en generell avtalslicens i dansk 

rätt redan år 2008 och av den anledningen berörs även dansk rätt. Avtalslicenssystemet 

finns också i de övriga nordiska länderna, såsom i Norge och Finland, men deras 

rättsordningar behandlas inte inom ramen för den här uppsatsen. Anledningen är att de 

övriga nordiska länderna inte har infört en bestämmelse om generell avtalslicens i deras 

rättsordningar. Även om det har diskuterats i bland annat Norge och Finland om 

huruvida en generell avtalslicens borde införas, anser jag att det inte finns tillräckligt 

med rättsligt material för att analysera deras inställning till den generella avtalslicensen 

vidare.  

 

EU-rätten ligger i huvudsak utanför uppsatsens ämnesområde. Exempelvis har jag valt 

att inte beröra det arbete som pågår inom EU-rätten för tillfället om hur problemen med 

gränsöverskridande online-förmedling av det europeiska kulturavet ska lösas.16 Det har 

diskuterats om möjligen avtalslicenssystemet kan vara en lämplig lösning för att lösa de 

                                                         
13 Se Prop. 2012/13:141 s. 54.  
14 I följande uppsats kommer begreppen utnyttja och nyttja att användas som synonymer. I vardagligt tal 

kan begreppet utnyttja användas i lite mer negativt sammanhang än nyttja men i den här uppsatsen har 

begreppen samma innebörd.  
15 Se Olsson, H, Copyright, s. 216 ff.  
14 Arbetet har redan kommit en bit på vägen, se bland annat direktiv 2012/28/EU om viss tillåten 

användning av föräldralösa verk. 
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här problemen inom EU, men det arbetet ligger alltså utanför den här uppsatsens syfte.17 

Det har nyligen också antagits ett direktiv om kollektivrättighetsförvaltning på 

upphovsrättsområdet (CRM-direktivet).18 CRM-direktivet kommer dock endast att 

behandlas kortfattat. Däremot vill jag redan nu uppmärksamma läsaren om att direktivet 

kan komma att ha en viss påverkan på avtalslicenssystemet eftersom en del av syftet 

med direktivet är att säkerställa att upphovsrätten och närstående rättigheter förvaltas på 

ett välfungerande sätt av de kollektiva förvaltningsorganisationerna.19 För tillfället 

utreds hur svensk rätt förhåller sig till direktivet och utredningen ska föreslå 

författningsändringar som är nödvändiga för att implementera direktivet. Utredaren ska 

bland annat föreslå ett genomförande av direktivet som inte påverkar 

avtalslicenssystemets grundläggande funktion eller möjligheten att nationellt använda 

sig av avtalslicenser.20   

 

 

1.5 Disposition 

 

Dispositionen som jag har valt att tillämpa i min uppsats kan liknas vid en trattmodell. 

Med det menas att jag börjar relativt allmänt för att sedan smalna av och fokusera på att 

skriva om den generella avtalslicensen. Enligt min mening behövs det en grundläggande 

förståelse både för att jag som uppsatsförfattare ska kunna författa en bra diskussion och 

för att läsaren ska kunna hänga med bättre i resonemanget som sedan följer i analysen.   

 

Uppsatsen inleds med en kort redogörelse av upphovsrätten i historisk kontext och vad 

dess syfte är.  I samma avsnitt behandlas också det upphovsrättsliga skyddet och 

inskränkning av upphovsrätten. Efter att ha gått igenom grunderna i upphovsrätten 

följer ett kapitel om avtalslicenssystemet som syftar till att ge en grundläggande 

förståelse för vad avtalslicens är och dess syfte. Dels redogörs för den allmänna 

                                                         
17 Se Creative content in a European Digital Single Market: Challenges for the future. A reflection 

Document of DG INFSO and DG Markt, s. 14 ff. Se även Axhamn, J, Guibault, L, Cross-Border 

Extended Collective Licensing: A Solution to Online Dissemination of Europe’s Cultural Heritage.  
18 Direktiv 2014/26/EU om kollektiv förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter och 

gränsöverskridande licensiering av rättigheter till musikaliska verk för användning på nätet på den inre 

marknaden.  
19 Direktiv 2014/26/EU om kollektiv förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter och 

gränsöverskridande licensiering av rättigheter till musikaliska verk för användning på nätet på den inre 

marknaden, art. 1.  
20 Kommittédirektiv 2014:30.  
 



10 

 

bestämmelsen i 42 a § URL och dels behandlas de särskilda avtalslicenserna i 42 b – 42 

g §§ URL. I samma kapitel behandlas också utanförstående upphovsmäns rätt och 

nuvarande organisationers olika system för att fördela ut ersättningen. Efter 

redogörelsen av avtalslicenssystemet och dess konstruktion behandlas den nya 

bestämmelsen om generell avtalslicens under kapitel fyra. I kapitel fem redogörs för den 

generella avtalslicensen i dansk rätt och vilka områden som bestämmelsen har 

tillämpats på där. Sedan följer analys där mina tre frågeställningar besvaras och 

slutligen avslutas uppsatsen med en sammanfattning om vad jag kommit fram till.       
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2 Upphovsrätt 

 

 

2.1 Upphovsrätten i utveckling 

 

Upphovsrätten är den rätt som författare, konstnärer och andra upphovsmän har till sina 

verk.21 Upphovsrätten i svensk rätt tillkom i och med 1810 års tryckfrihetsförordning 

där det stadgads att ”Varje skrift vare författarens eller dess laglige rättighetshavares 

egendom”. Sedan dess har betydande ändringar genomförts och den fortsatta 

upphovsrättshistorien anknyter nära till den internationella upphovsrättsutvecklingen.22 

På 1800-talet skapades ett system av internationella överenskommelser inom det 

upphovsrättsliga området. Den mest kända överenskommelsen är den så kallade 

Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk som Sverige och många 

andra stater är anslutna till. Genom konventionen åtar sig de fördragsslutande staterna 

att ge samma skydd till samtliga upphovsmän som omfattas av Bernkonventionen. 

Utöver Bernkonventionen har även andra internationella överenskommer tillkommit, 

bland annat WIPO-fördraget om upphovsrätt från 1996 (WCT) och TRIPS-avtalet inom 

Världshandelsorganisationen (WTO).23  

 

I och med att Sverige blev medlem i EU år 1995 har också flertalet EU-rättsliga direktiv 

fått genomslag i svensk rätt. Direktiven syftar till att harmonisera den inre marknaden 

och inom ramen för den här uppsatsen är det främst det så kallade infosocdirektivet24 

och CRM-direktivet som är av betydelse. Särskilt CRM-direktivet är av relevans för 

avtalslicenssystemet eftersom en del av syftet med direktivet är att säkerställa att 

upphovsrätten och närstående rättigheter förvaltas på ett välfungerande sätt av de 

kollektiva förvaltningsorganisationerna.25 I direktivet finns bland annat regler om vilka 

rättigheter rättighetsinnehavarna har och hur förvaltningen av rättighetsintäkter ska gå 

till.  Medlemsstaterna ska även se till att varje kollektiv förvaltningsorganisation har en 

                                                         
21 Prop. 2012/13:141 s. 23.  
22 Bernitz, U, m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 39 f.  
23 Se Olsson, H, Upphovsrättslagstiftningen – en kommentar, s. 23.  
24 Direktiv 2001/29/EG om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i 

informationssamhället. 
25 Direktiv 2014/26/EU om kollektiv förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter och 

gränsöverskridande licensiering av rättigheter till musikaliska verk för användning på nätet på den inre 

marknaden, art.1.  
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övervakningsfunktion som kontinuerligt övervakar hur personer som leder 

organisationernas verksamhet fungerar och att de uppfyller dina plikter.26  

 

Genom informationssamhällets framväxt har upphovsrätten fått ett stort genomslag. Det 

upphovsrättsliga rättsområdet spänner över många områden såsom medieområdet, 

musik- och filmsektorn samt stora delar av IT-sektorn. Inte minst internets framväxt har 

inneburit att mängden information, produkter och tjänster som rör upphovsrättsligt 

material har ökat markant. Upphovsrättslagstiftningen berör därmed numera de flesta 

företag och människor på ett eller annat sätt. Vidare innebär det att många olika 

intressen gör sig gällande på upphovsrättsområdet.27  

 

 

2.2 Syftet med upphovsrätten 

 

Upphovsrätten är uppdelad i två olika rättigheter, dels den ekonomiska rätten och dels 

den ideella rätten. Genom dessa två rättigheter kan upphovsmannen få ekonomisk 

kompensation för sitt arbete och kräva att verket inte används på ett sätt som kan anses 

kränkande för upphovsmannen.28 Syftet med upphovsrätten skiljer sig något mellan 

olika länder. I Frankrike till exempel har upphovsrätten sitt ursprung i ett naturrättsligt 

betraktelsesätt medan upphovsrätten i de anglosaxiska länderna har mer av ett 

kommersiellt ursprung. Enligt Ohlsson intar svensk rätt en slags mellanställning mellan 

de båda traditionerna.29  

 

Naturrättsläran bygger på att den som har gjort en intellektuell skapande insats också 

bör skyddas och njuta av frukterna från sitt arbete. Naturrättsläran tar med andra ord sin 

utgångspunkt i de enskilda upphovsmännens intresse som utmynnar i både den ideella 

delen och den ekonomiska delen av upphovsrätten. Ställningstagandet brukar benämnas 

som principen om den intellektuella äganderätten, en princip som växte sig särskilt stark 

i samband med den franska revolutionen. Men hur viktiga de enskilda intressena än må 

                                                         
26 Direktiv 2014/26/EU om kollektiv förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter och 

gränsöverskridande licensiering av rättigheter till musikaliska verk för användning på nätet på den inre 

marknaden, se särskilt art. 5, art. 9 och kap. 2.  
27 Kommittédirektiv 2008:37, s. 4 f.  
28 Se 2 § URL och 3 § URL.  
29 Se Olsson, H, Upphovsrättslagstiftningen – en kommentar, s. 23.  
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vara, krävs det i normala fall också att allmänna samhällsintressen beaktas, såsom 

samhällets intresse av att ta del av litteratur och konst.30  

 

I de gamla förarbetena till URL anförs att upphovsmannens ideella och ekonomiska 

intressen bör vägas mot de intressen som kan vara av betydelse för samhället. Trots 

upphovsrättens huvudsakliga grund är att ge upphovsmannen vissa rättigheter som kan 

bereda honom eller henne gynnsamma arbetsförhållanden är det alltså inte endast de 

individuella rättigheterna som är av intresse. Även god politik när saken ses från 

allmänhetens sida bör beaktas såsom den nordiske rättvetenskapsmannen Knoph 

uttryckte det.31  

 

Enligt Wennersten baseras upphovsrätten på en avvägning mellan skilda intressen. 

Vidare kan syftet med upphovsrätten beskrivas utifrån många skilda teorier, argument, 

perspektiv och värderingar. Bland annat naturrättsläran som jag nämnde tidigare är en 

teori, men för att nämna några fler teorier finns även belöningsteorin och 

incitamentsteorin som är av mer kommersiell art. Upphovsrätten kan också motiveras 

utifrån demokratiska perspektiv och argument baserade på neoklassisk 

nationalekonomi. Alla dessa teorier och argument har använts av nordiska 

rättsvetenskapsmän för att rättfärdiga de ekonomiska rättigheterna. Inget av motiven 

kan dock anses ledande inom nordisk rätt utan de åberopas ofta samtidigt och står inte i 

motsatsförhållande till varandra.32 Den ideella delen av upphovsrätten är också nära 

knuten till den ekonomiska delen av upphovsrätten eftersom de är tätt förbundna. Den 

ideella rätten kan därmed motiveras utifrån samma argument och teorier som har 

nämnts för att motivera de ekonomiska rättigheterna av upphovsrätten. Utöver det kan 

den ideella rätten även motiveras utifrån konstnärliga argument och 

personlighetsrättsliga argument.33  

 

I kommittédirektivet till upphovsrättsutredningen34 konstateras att syftet med 

upphovsrätten är att ge ett effektivt skydd för upphovsmännen för att främja 

nyskapande. I detta ligger också att upphovsrättssystemet ska bidra till att möjliggöra 

                                                         
30 Se Levin, M, Lärobok i immaterialrätt s. 30 f.  
31 SOU 1956:25 s. 86. Se även Knoph, R, Åndsretten, s. 4. 
32 Se Wennersten, Immaterialrätt och skydd av samhällsideal s. 125 ff.  
33 A.a. s. 130.   
34 Det vill säga utredningen Avtalad upphovsrätt, SOU 2010:24.  
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och uppmuntra till investeringar. Vidare ska det upphovsrättsliga systemet i likhet med 

vad som skrivs i förarbetena från 1956 vara väl balanserat för att tillgodose olika 

allmänna och enskilda användarintressen. En balanserad lagstiftning krävs också för att 

upprätthålla respekten för upphovsrätten.35  

 

Sammanfattningsvis finns det många argument och teorier om vad syftet med 

upphovsrätten är. Det kan konstateras att upphovsrättens dels syftar till att skydda de 

enskilda upphovsmännens intresse och dels tillgodose det allmänna intresset av 

upphovsrätten. Det kan handla om allmänhetens intresse av att ta del av kulturen samt 

främja nyskapande och uppmuntra till investeringar vilket kan gynna samhället i stort. 

Många skilda intressen kan därmed göra sig gällande på det upphovsrättsliga området. 

Därför är det viktigt att precis som lagstiftaren nämner i kommittédirektivet skapa en 

balanserad lagstiftning för att tillgodose intressen på området.36  

 

 

2.3 Det upphovsrättsliga skyddet  

 

Det upphovsrättsliga skyddet regleras i URL och enligt 1 § har den som skapat ett 

litterärt eller konstnärligt verk upphovsrätt till verket. I 1 § URL följer också en lista på 

vad som kan anses falla inom verksbegreppet vilken tjänar till att exemplifiera vissa 

typer av verk. Vid avgörandet om vad som utgör ett litterärt eller konstnärligt verk har 

det i svenska förarbeten uttalats att verksbegreppet ska tolkas vidsträckt. Särskilt 

framhålls att det inte endast är skönlitterära verk som omfattas av verksbegreppet utan 

även beskrivande framställningar såsom vetenskapliga arbeten och handböcker.37  

Förutsättningen för att få skydd är dock att verket har höjt sig till en viss grad av 

självständighet och originalitet (verkshöjd).38  

 

Upphovsrätten skyddar även närstående rättigheter vilka stadgas i 5 kap. URL De 

närstående rättigheterna karaktäriseras av att de inte rör sig om verk utan prestationer 

som ändå anses skyddsvärda i upphovsrättslig mening.39  

                                                         
35 Kommittédirektiv 2008:37, s. 4 f.  
36 A.st.  
37 Prop. 1960:17 s. 48 f.  
38 SOU 1956:25, s. 66. Se också Infopaq-målet C-5/08 om EU-harmonisering av originalitetsbegreppet.  
39 Wennersten, U, Immaterialrätt och skydd av samhällsideal, s. 24.  
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Det som utmärker upphovsrätten är att dess skydd uppstår automatiskt i och med att 

verket skapas. Med andra ord innebär det att verket inte behöver registreras eller 

liknande för att erhålla skydd.40 Enligt 43 § URL varar upphovsrätten till ett verk i 70 år 

efter det år då upphovsmannen avled, vilket innebär att verket går i arv. Om någon 

under skyddstiden gör intrång i de rättigheter som följer av upphovsrättslagen kan det 

leda till ansvar och ersättningsskyldighet enligt 7 kap. URL.   

 

Som tidigare nämnts består det upphovsrättsliga skyddet av två delar; en ekonomisk del 

och en ideell del. I 2 § URL stadgas den ekonomiska rätten vilken ger upphovsmannen 

en uteslutande rätt att förfoga över sitt verk. Förfoganderätten delas sedan in i två olika 

delar vilka brukar kallas de ekonomiska rättigheterna, nämligen 

exemplarframställningsrätten och rätten att göra verket tillgängligt för allmänheten. 

Vidare omfattar rätten att göra verket tillgängligt för allmänheten enligt 2 § st. 3 URL, 

fyra olika rättigheter: överföring till allmänheten, offentligt framförande, offentlig 

visning och spridning till allmänheten. Rättigheterna innebär att ingen annan än 

upphovsmannen får förfoga verket på dessa sätt utan tillstånd från upphovsmannen.41 

Den ideella delen av det upphovsrättsliga skyddet stadgas i 3 § URL och kan också 

delas in i två delar. Dels är det rätten att bli namngiven och dels rätten att motsätta sig 

ändringar eller tillgängliggörande för allmänheten som kan kränka upphovsmannens 

litterära eller konstnärliga anseende eller egenart. Vad gäller namngivelsen ska 

upphovsmannen namn anges i den omfattning och på det sätt som god sed kräver.  

 

 

2.4 Inskränkning av det upphovsrättsliga skyddet 

 

I 2 kap. URL stadgas ett antal inskränkningar som begränsar upphovsmannens 

ensamrätt till sitt verk. De brukar benämnas som rena inskränkningar eftersom 

användaren får nyttja verket utan tillstånd från upphovsmannen och utan krav på 

ersättning. Inskränkningarna omfattar betydelsefulla områden såsom att få använda verk 

för privat bruk och citaträtten.42 Utöver möjligheten att använda verk med stöd av rena 

inskränkningar eller tillstånd från upphovsmannen kan rättigheterna klareras genom så 

                                                         
40 Levin, M, Lärobok i immaterialrätt, s. 72.  
41 Prop. 2012/13:141 s. 23.  
42 Bernitz, U, m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 101.  
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kallad tvångslicens eller avtalslicens.  

 

Det har diskuterats en del om avtalslicensen ska betraktas som en inskränkning eller ej 

av upphovsmannens ensamrätt. I samband med införlivandet av det så kallade 

infosocdirektivet43 i svensk lag klargjorde lagstiftaren att avtalslicens inte utgjorde en 

inskränkning och flyttade därför samtliga avtalslicensbestämmelser från 

inskränkningskatalogen i 2 kap. till det nya 3 a kap URL. I förarbetena framgår att 

avtalslicensen har vissa framträdande drag som skiljer den från de egentliga (rena) 

inskränkningarna. Bland annat kräver avtalslicenssystemet att det finns ett avtal med en 

representativ organisation först innan användaren kan nyttja verket. Vidare finns det 

som huvudregel en möjlighet för en upphovsman att förbjuda användning av hans eller 

hennes verk när det har träffats ett avtal med avtalslicensverkan (”opt out”-regeln). I 

förarbetena anförs också att avtalslicenser bara gör det enklare att träffa avtal om 

utnyttjanden av upphovsrättsligt material.44 Att avtalslicenser inte utgör en inskränkning 

av upphovsmannens ensamrätt följer även av infosocdirektivet enligt lagstiftaren, vilket 

innebär att avtalslicenser inte påverkas av direktivets bestämmelser om tillåtna undantag 

och inskränkningar.45 I samband med förhandlingarna om infosocdirektivet var det från 

svensk sida väldigt viktigt att avtalslicenssystemet skulle kunna bevaras och inte 

drabbas av den slutna lista om undantag och inskränkningar som art. 5 i direktivet 

föreskriver.46 

 

Om avtalslicenssystemet tvärtom skulle anses vara en inskränkning innebär det att en 

formell prövning mot trestegsregeln i Bernkonventionen, TRIPS-avtalet och EU-rätten 

krävs. Trestegsregeln innebär att inskränkningar endast får tillämpas i vissa särskilda 

fall som inte strider mot det normala utnyttjandet av verket eller annat alster och inte 

oskäligt inkräktar på rättsinnehavarnas legitima intressen, vilket framkommer av art.5.5 

i infosocdirektivet men som också har motsvarande lydelse i Bernkonventionen och 

TRIPS-avtalet. 

 

Trots att avtalslicenssystemet inte är en inskränkning utifrån svenskt perspektiv finns 

                                                         
43 Direktiv 2001/29/EG om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i 

informationssamhället.  
44 Prop. 2004/05:110 s. 243 ff. 
45 Se direktiv 2001/29/EG om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i 

informationssamhället, beaktandesats 18.  
46 Olsson, H, Upphovsrättslagstiftningen – en kommentar, s. 271.  
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det de som hävdar motsatsen. Rognstad har bland annat argumenterat för att 

avtalslicensmodellen är en inskränkning av upphovsmannens ensamrätt och att den 

därför måste vara giltig enligt trestegsregeln. Att det finns en möjlighet att meddela 

förbud mot nyttjandet ändrar inte rättsläget utan avtalslicenser är fortfarande en 

inskränkning av upphovsmannens ensamrätt.47 Även Trumpke, som har analyserat 

avtalslicenssystemet, är inne på samma spår som Rognstad men vidhåller ändå att 

systemet innehåller vissa särdrag.48 Oavsett om man håller med Rognstad eller 

Trumpke, är det i alla fall klarlagt utifrån svensk rätt att avtalslicensen inte ska uppfattas 

som en inskränkning. Däremot går det enligt min mening inte att bortse från att 

avtalslicenser är en form av begränsning av upphovsmannens ensamrätt, även om det 

inte faller inom begreppet ren inskränkning.  

 

                                                         
47 Se Rognstad, O-A, Avtalelisens som nordisk løsningsmodell – Noen refleksjoner, særlig knyttet til 

avtalelisensens legitimitet i utlandet, s. 622, NIR 6/2012.  
48 Se Trumpke, F, The Extended Collective License – A Matter of Exclusivity?, s. 264 ff, NIR 3/2012.  
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3 Avtalslicenssystemet 

 

 

3.1 Avtalslicensen i historisk kontext  

 

Begreppet avtalslicens stiftades av professor Svante Bergström år 1960.49 Bergström 

brukar därmed benämnas som upphovsman till begreppet avtalslicens och det var även 

han som till stor del låg bakom den första avtalslicensbestämmelsen i Sverige.50 

Bergström använde begreppet avtalslicens i samband med att han återgav de väsentliga 

dragen i de kollektiva avtal som slöts av organisationer under den tiden. De kollektiva 

avtalen byggde på ett slags självbetjäningssystem då de så kallade förbrukarna 

(användarna) under avtalstiden hade rätt att nyttja de verk som tillhörde de upphovsmän 

som var anslutna till organisationen. För användandet av verken betalade då förbrukaren 

ersättning enligt en viss norm eller i form av en klumpsumma som sedan fördelades till 

upphovsmännen. Genom de kollektiva avtalen ansåg Bergström att upphovsmännen och 

deras organisationer själva drog gränsen mellan en fullt bevarad ensamrätt och vad som 

kunde kallas för en avtalslicens. Avtalslicenssituation förelåg därmed när 

upphovsmannen fullt frivilligt inskränkte sin ensamrätt och inskränkningen varade 

endast under den tid som organisationen hade avtalat om.51   

 

Avtalslicensen hade dock en svag punkt enligt Bergström eftersom att det inte gick att 

avtala om verk som tillhörde upphovsmän som stod utanför den avtalsslutande 

organisationen. Som lösning på problemet ansåg Bergström att den praxis som Sveriges 

radio tillämpade borde införas i svensk lag, vilket innebar att avtalet gällde oavsett om 

upphovsmannens rätt bevakades av organisationen eller inte. Det innebar att en 

utanförstående upphovsman fick ersättning enligt avtalet trots att han eller hon inte var 

ansluten till organisationen.52 Sveriges radio var inte helt oväntat av samma uppfattning 

som Bergström. Därför lade Sveriges radio fram som förslag till riksdagen att införa 

regler om rätt för radion att i sina sändningar utnyttja skyddade verk utan 

                                                         
49 Bergström, S, Program för upphovsrätt, Rättsvetenskapliga studier ägnade minnet av Phillips 

Hult, s. 58 ff. Finns även omtryckt i NIR 2011 s. 143 ff. 
50 Se Karnell, G, Avtalslicenskonstruktionen - principiella och praktiska frågor, NIR 1981 s. 255 ff.  
51 Bergström, S, Program för upphovsrätt, Rättsvetenskapliga studier ägnade minnet av Phillips 

Hult, s. 58 ff. Finns även omtryckt i NIR 2011 s. 143 ff. 
52 A.st.  
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upphovsmannens samtycke men mot skyldighet att utge skälig ersättning. Resultatet av 

Sveriges radios förslag blev den dåvarande bestämmelsen i 22 § andra stycket URL som 

var den första avtalslicensbestämmelsen i Sverige vilken nu återfinns i 42 e §.53 Genom 

den nya avtalslicensen blev det möjligt för radio- och TV-företag att träffa 

sändningsavtal med en representativ organisation om att utsända även sådana verk av 

upphovsmän som inte företräds av organisationen. Sedan dess har allt fler 

avtalslicensbestämmelser tillkommit i Sverige och avtalslicenssystemet har dessutom 

fått ett stort genomslag inom hela Norden då systemet har visat sig fungera väl i 

praktiken.54 

 

 

3.2 Avtalslicenssystemet idag  

 

Problemet som Bergström uppmärksammade och som sedan ledde fram till en 

lagändring är ett resultat av det som vi idag benämner som en avtalslicens. Med 

avtalslicens idag avses att en användare kan träffa avtal om användning av verk med en 

organisation som företräder ett flertal upphovsmän till i Sverige använda verk på 

området och därigenom även få rätt att använda verk av upphovsmän som står utanför 

organisationen (avtalslicensverkan).55 Huvudsyftet med avtalslicensen är att användaren 

genom ett enda avtal ska kunna klarera rättigheterna för samtliga verk inom ett visst 

område.56 I vanliga fall kan inte en organisation sluta avtal för några andra än sina 

medlemmar, men genom avtalslicens ges en representativ organisation den 

befogenheten av just det ändamålet.57   

 

Enligt Levin kan avtalslicensen ses som en korsning mellan frivilliga avtal och 

tvångslicens.58 Det som är karaktäristiskt med avtalslicensen är att den förutsätter ett 

kollektivt avtal mellan en krets organiserade upphovsmän, t.ex. medlemmarna av STIM 

och en användare såsom Sveriges Radio. Avtalslicensen kan sedan som tidigare nämnts 

                                                         
53 Prop. 1960:17 s. 147. Radioföretagen hade dock redan under 1920-talet krävt en uppmjukning av 

ensamrätten genom tvångsskiljedom, medlingsinstitut och liknande. För mer information se Petri, G, 

Svensk upphovsrättshistoria, s. 111 f. Se även NJA II 1961 s. 173 ff.  
54 Prop. 2004/05:110 s. 245.  
55 A. prop. s. 244.  
56 Prop. 2012/13:141 s. 27.  
57 Ahlberg, K, Din upphovsrätt och andras, s. 56.  
58 Tvångslicens karaktäriseras av att tillstånd till utnyttjandet bestäms av domstol, som fastställer de 

närmare villkoren. Se vidare Levin, M, Lärobok i immaterialrätt, s. 36f.  
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få effekt för upphovsmän som inte är organiserade under förutsättning att det finns 

lagstöd. För utanförstående upphovsmän kan avtalslicensordningen i princip ses som en 

slags tvångslicens enligt Levin. Men genom avtalslicens går det ändå att förhandla sig 

fram till acceptabla ersättnings- och nyttjandevillkor.59 Tanken bakom avtalslicensen är 

nämligen att en användare genom sitt avtal med en representativ organisation ska kunna 

få alla de rättigheter som behövs för sin verksamhet, samtidigt som alla berörda 

upphovsmän i gengäld får rimlig ersättning för nyttjandet.60  

 

Avtalslicenser fyller en viktig funktion på områden där stora mängder av verk kan 

komma att användas och där det kan vara svårt att träffa individuella avtal med varje 

upphovsman. För Sveriges Radios del var det nästintill omöjligt att klarera alla 

rättigheter innan avtalslicensen uppkomst och det har nu visat sig att systemet med 

avtalslicens behövs på fler områden. Avtalslicenssystemet har setts som ett attraktivt 

instrument enligt lagstiftaren för att lösa komplexa former för massutnyttjanden.61 Att 

lagstiftaren nu även har utökat möjligheterna till avtalslicensiering genom att införa 

regeln om en generell avtalslicens visar på avtalslicenssystemets framgångar. Det går 

också att argumentera för att avtalslicenssystemet även har accepterats av EU då det i 

ingressen till det s.k. infosocdirektivet framkommer följande: ”Detta direktiv påverkar 

inte bestämmelser i medlemsstaterna när det gäller förvaltning av rättigheter, t.ex. 

kollektiva avtalslicenser med utsträckt verkan.”62 Utöver det har konstruktionen med 

avtalslicens även fått direkt genomslag i det så kallade satellit- och kabeldirektivet.63  

 

Den första avtalslicensen i Sverige var som sagt den dåvarande bestämmelsen i 22 § 

URL som möjliggjorde för Sveriges Radio att klarera de rättigheter som de behövde. 

Idag finner vi alla bestämmelser om avtalslicens i 3 a kapitlet URL. Kapitlet innehåller 

åtta olika paragrafer och varav den första paragrafen, 42 a § URL, innehåller 

gemensamma bestämmelser för samtliga avtalslicenser. De efterföljande paragraferna 

innehåller särskilda fall där avtalslicenser gäller och med verkan från den 1 november 

2013 har bestämmelsen 42 h § om den generella avtalslicensen tillkommit.   

                                                         
59 Levin, M, Lärobok i immaterialrätt, s. 38.  
60 Rosén, J, Upphovsrättens avtal, s. 91.  
61 A.a. s. 91.  
62 Direktiv 2001/29/EG om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i 

informationssamhället, beaktandesats nr. 18.  
63 Direktiv 93/83/EEG om samordning av vissa bestämmelser om upphovsrätt och närstående rättigheter 

avseende satellitsändningar och vidaresändning via kabel. 
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3.3 Den gemensamma bestämmelsen 42 a § URL 

 

Som tidigare nämnts innehåller bestämmelsen 42 a § URL gemensamma regler för 

avtalslicens. För att överhuvudtaget kunna tillämpa de efterföljande paragraferna där de 

särskilda avtalslicenserna och den generella avtalslicensen stadgas är det en 

förutsättning att kraven i 42 a § är uppfyllda. I första stycket i 42 a § URL finns en slags 

definition om vad en avtalslicens är och vad förutsättningarna är för att bestämmelsen 

ska bli tillämplig. Där stadgas följande:  

 

”En avtalslicens som avses i 42 b–42 h §§ gäller för utnyttjande av verk på visst sätt, när ett 

avtal har ingåtts om utnyttjande av verk på sådant sätt med en organisation som företräder 

ett flertal upphovsmän till i Sverige använda verk på området. Avtalslicensen ger 

användaren rätt att utnyttja verk av det slag som avses med avtalet trots att verkens 

upphovsmän inte företräds av organisationen. För att ett verk ska få utnyttjas med stöd av 

42 c § krävs att avtalet med organisationen har ingåtts av någon som bedriver 

undervisningsverksamhet i organiserade former.” 

 

Vad jag kan utläsa från paragrafen är att det krävs en organisation som företräder ett 

flertal upphovsmän till i Sverige använda verk på området för att sluta avtal med 

avtalslicensverkan.64 Organisationen kan sedan träffa avtal med en användare om att 

utnyttja verk av det slag som avses med avtalet trots att verkens upphovsmän inte 

företräds av organisationen. Med det menas att avtalet även får effekt för upphovsmän 

som står utanför organisationen. En förutsättning är dock att utnyttjandet endast sker av 

de sortens verk som avses med avtalet och inte andra typer av verk.65 Vad som sägs i 

paragrafens sista mening gäller enbart 42 c § där det finns ytterligare ett krav på att 

utnyttjaren måste bedriva undervisningsverksamhet i organiserade former.  

 

 

     3.3.1 Representativitetskravet  

 

En av förutsättningarna för att avtalslicens ska anses föreligga är att avtalet måste ha 

ingåtts med en representativ organisation. Representativitetskravet innebär att 

organisationen måste företräda ett flertal upphovsmän till i Sverige använda verk på 

området, vilket framgår av 42 a § 1 men. URL. Motsvarande krav på representativitet 

finns också i bestämmelserna om inkassering av privatkopieringsersättning (26 m § 

                                                         
64 Brukar benämnas som representativitetskravet, redogörelse följer i nästa avsnitt.  
65 Olsson, H, Copyright, s. 200.  
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URL), följerättsersättning (26 p § URL) och ersättning till utövande konstnärer och 

framställare av ljudupptagningar (47 § tredje stycket URL). Vad som menas med att 

organisationen måste företräda ett flertal upphovsmän är något omtvistat. I praktiken 

har det dock visat sig vara av mindre betydelse eftersom de organisationer som 

använder sig av avtalslicens i praktiken företräder de flesta upphovsmännen på området 

i fråga.66 Även i utredningen drogs slutsatsen att det sällan uppkommer problem i 

praktiken vad gäller bedömningen om vilka organisationer som är behöriga. Enligt 

utredningen beror det på att det inom de flesta områden är mer eller mindre uppenbart 

vilken eller vilka organisationer som är behöriga att ingå avtal med avtalslicensverkan.67 

Än så länge är det framförallt två organisationer som ingår avtal med 

avtalslicensverkan, nämligen Bonus Copyright Access (tidigare Bonus Presskopia) på 

reprografiområdet och Copyswede på radio- och TV-området.68 

 

Bestämmelsens lydelse vad gäller representativitetskravet har genomgått en förändring i 

och med de lagändringarna som infördes den 1 november 2013 (prop. 2012/13:141). 

Enligt tidigare ordning krävdes att organisationen företrädde ett flertal svenska 

upphovsmän på området. Idag krävs det inte att upphovsmännen är svenska, utan 

bedömningen ska istället avse upphovsmännen till de i Sverige använda verken på 

området. Genom lagändringen kommer det nu tydligare knyta an till de upphovsmän 

som kan antas beröras av ingångna avtal och ersättningar. Men framförallt innebär det 

också att svenska och utländska organisationer numera kommer behandlas lika. 

Anledningen till att lagstiftaren ändrade bestämmelsen lydelse till att omfatta även 

utländska organisationer var för att det troligtvis krävs enligt EU-rätten. Europeiska 

kommissionen hade nämligen påtalat att liknande bestämmelse som tidigare fanns i det 

danska regelverket stred mot EU-fördragets förbud mot diskriminering och utgjorde 

hinder för utländska organisationer att bedriva verksamhet i Danmark.69  

 

 

 

 

                                                         
66 Olsson, H, Copyright, s. 200.  
67 SOU 2010:24 s. 203.  
68 Prop. 2004/05:110 s. 244.  
69 A.prop. s. 32.  
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3.3.2 NJA 2000 s. 445 

 

Även om det har visat sig vara oproblematiskt i praktiken att avgöra vilka 

organisationer som är behöriga och uppfyller representativitetskravet finns det ett 

rättsfall från Högsta Domstolen, NJA 2000 s. 445, som till viss del klargör vad som 

gäller. Förvisso rörde det sig inte om bestämmelserna om avtalslicens i det fallet utan 

om följerättsersättning enligt 26 p § URL. Bestämmelsen om följerätt innehåller dock 

motsvarande krav på representativitet och är därför av betydelse. I det aktuella målet var 

det organisationen Bildkonst upphovsrätt i Sverige (BUS) som väckte talan mot 

organisationen Konstnärernas Intresseförening för droit de suite upphovsrätt i Sverige 

(DUR). BUS yrkade att domstolen skulle fastställa att BUS hade bättre rätt än DUR till 

de nedsatta medlen. Frågan i målet var om fler än en organisation kunde vara behörig 

att kräva in droit de suite-ersättning.70 Högsta domstolen (HD) kom fram till att 

lagtexten inte ställde några hinder för att fler än en organisation kan vara behörig och 

drog därmed slutsatsen att flera organisationer får kräva in droit de suite–ersättningar så 

länge de uppfyller kravet på representativitet. För att uppfylla representativitetskravet 

måste organisationen företräda ett flertal upphovsmän på området vilket normalt torde 

betyda ett obestämt antal som är tämligen stort, ganska många eller liknande. Vid den 

tidpunkten hade BUS omkring 3500 medlemmar och företrädde mer än 30 000 

utländska upphovsmän medan DUR hade ett medlemsantal omkring 1100. Enligt HD 

uppfyllde båda organisationerna representativitetskravet. Vidare anförde HD att även 

om lagen inte föreskriver ytterligare behörighetskrav än att organisationen måste 

företräda ett flertal upphovsmän, får det förutsättas att en organisation som vill ha rätt 

att kräva in droit de suite-ersättning måste ha en viss ekonomisk och administrativ 

stabilitet.71  

 

Genom att applicera målet NJA 2000 s.445 på avtalslicenssystemet drar jag slutsatsen 

att fler än en organisation per område kan anses behörig att träffa avtal med 

avtalslicensverkan och inkassera de aktuella ersättningarna.72 I propositionen 

2012/13:141 kom regeringen fram till att den här ordningen bör gälla även i 

                                                         
70 Med droit de suite-ersättning avses den ersättning som rättsinnehavaren har rätt till när ett exemplar av 

hans eller hennes konstverk säljs vidare.  
71 NJA 2000 s. 445.  
72 Värt att nämna är att bestämmelserna om privatkopieringsersättning som innehåller motsvarande 

representativitetskrav inte heller utesluter att mer än en organisation kan anses vara representativ, se prop. 

1997/98:156 s. 25 och s. 45.  
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fortsättningen. I och med det valde regeringen att inte införa upphovsrättsutredningens 

förslag om att endast den organisation som är mest representativ och bäst företräder 

upphovsmän på ett område ska vara behörig att ingå avtal med avtalslicensverkan.73 I 

målet resonerar HD även kring vad som avses med rekvisitet ett flertal och konstaterar 

att det torde betyda ett obestämt antal som är tämligen stort.74 Det går därmed inte att 

säga ett exakt antal för vad som avses med rekvisitet ett flertal. Istället blir det en 

bedömningsfråga i varje enskilt fall och beroende av hur många organisationer det finns 

på området. 

 

Utifrån målet 2000 s. 445 drar jag även slutsatsen att kravet på en viss ekonomisk och 

administrativ stabilitet som HD uppställde även gäller för organisationer som ska anses 

behöriga att träffa avtal om avtalslicenser.  Det som talar för den här tolkningen är att 

regeringen i propositionen även har uttalat att det är önskvärt att regelverken vad gäller 

avtalslicens samt privatkopierings- och följerättsersättning utformas på samma sätt 

framöver.75  

 

 

3.4 De utanförstående upphovsmännens rätt  

 

Som tidigare nämnts är det karaktäristiska med avtalslicens att avtalet får verkan även 

för de som är utanförstående organisationen. Utanförstående upphovsmän kan vara 

såväl inhemska som utländska, men för att kunna begära ersättning måste de utländska 

upphovsmännen omfattas av Sveriges förpliktelser enligt Bernkonventionen.76  

 

Enligt 42 a § st. 2 URL är det villkoren i avtalet som styr rätten att utnyttja verket. Det 

innebär att om avtalet innehåller andra villkor än de som anges i de särskilda 

avtalslicenserna 42 b – 42 h §§ URL gäller det som sägs i avtalet, vilket  även berör de 

utanförstående upphovsmännen. Organisationen får nämligen inte diskriminera de 

utanförstående upphovsmännen, utan de har rätt till samma fördelar som 

organisationens egna medlemmar. I 42 a § st. 2 stadgas att upphovsmannen ska i fråga 

om ersättning som lämnas enligt avtalet och förmåner från organisationen vilka 

                                                         
73 Prop. 2012/13:141 s. 31 f. 
74 NJA 2000 s. 445. 
47 Prop. 2012/13:141 s. 35.  

76 Rosén, J, Upphovsrättens avtal, s. 94.  
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väsentligen bekostas genom ersättningen vara likställd med de upphovsmän som 

organisationen företräder. Det framgår också i samma stycke att utanförstående 

upphovsmän alltid har rätt att begära ersättning som hänför sig till det specifika 

utnyttjandet av verket.  Begäran om ersättning ska riktas mot organisationen och det 

måste ske inom tre år efter det år då verket utnyttjades. Den här rätten till ersättning 

gäller dock inte när ett verk nyttjas med stöd av 42 f § URL, vilket anges i 42 a § st. 3. I 

sådana fall får krav på ersättning endast göras gällande av de avtalsslutande 

organisationerna och kraven ska framställas samtidigt.  

 

Som utanförstående upphovsman kan det i vissa fall bli problematisk att bevisa att ens 

verk har mångfaldigats och att man därmed har rätt till individuell ersättning. Problemet 

med bevisbördan har diskuterats en del i svenska förarbeten, bland annat har det 

framhållits att det bör ankomma på de svenska avtalsparterna att i görlig mån biträda 

med utredningen om i vilken mån upphovsmannens verk har mångfaldigats. Vidare 

anförs att bevisskyldigheten i princip bör ankomma på den som har de största praktiska 

möjligheterna att anskaffa bevisning.77  Vid senare uttalanden i förarbeten anfördes 

vidare att upphovsmännen inte ska åläggas en så pass tung bevisbörda att 

ersättningsrätten i praktiken inte kan göras gällande.78 

 

Att låta en organisation som inte har fått i uppdrag att förvalta en upphovsmans 

rättigheter sälja hans eller hennes verk är onekligen ett stort avsteg från upphovsrättsliga 

principer. Det är därför även möjligheten till att ”opt out”79 finns vilken ger de 

utanförstående upphovsmännen en rätt att meddela förbud mot användningen av hans 

eller hennes verk genom avtalslicens till någon av de avtalsslutande parterna på 

området. Det är ovanligt att någon av de utanförstående upphovsmännen utnyttjar 

möjligheten till ”opt out”, men det förekommer. Exempelvis har författaren J.K 

Rowling förbjudit Sveriges Radio att sända uppläsningar ur hennes böcker om Harry 

Potter trots att de finns en avtalslicens på området.80  

 

Samtliga avtalslicensbestämmelser förutom vidareanvändning av verk i ljudradio- eller 

televisionsutsändning (42 f § URL) möjliggör för ”opt out”. Anledningen till varför 42 f 

                                                         
77 Prop. 1979/80:132 s. 140.  
78 Prop. 1992/93:214 s. 106. 
79 Ett engelskt begrepp som innebär en rätt att meddela förbud.  
80 Ahlberg, K, Din upphovsrätt och andras, s. 56.  
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§ URL är undantagen möjligheten till ”opt out” beror på att det i många mindre, 

automatiska kabelsystem kan vara svårt eller omöjligt att efterleva möjligheten för 

upphovsmännen att meddela förbud. Det skulle också vålla avsevärda förluster för 

vidaresändningsverksamheten om möjligheten till ”opt out” fanns. Vidare har 

lagstiftaren kommit fram till att det inte föreligger några hinder enligt 

Bernkonventionen eller andra regler mot att utesluta en sådan förbudsmöjlighet som 

”opt out”-regeln innebär. Som argument lyfts bland annat omständigheten att 

tvångslicensbestämmelser är tillåtna på området, och där blir en förbudsrätt 

överhuvudtaget inte aktuellt.81 Vidare har avtalslicensen för verk i ljudradio- eller 

televisionsutsändning till viss del sin grund i det så kallade Sat/Cabdirektivet82 som 

innehåller tvingande bestämmelser vilka innebär att en ”opt out” inte är möjlig. I art. 9 

stadgas att rätten att meddela eller vägra tillstånd för en kabeloperatör att vidaresända 

via en kabel bara kan utövas genom en kollektiv organisation. Systemet med 

obligatorisk kollektiv förvaltning genom en upphovsrättsorganisation infördes för att 

undvika ett scenario där enskilda upphovsmän skulle kunna blockera vidaresändningen 

och därmed orsaka en ”black out” i kabeln.83  

 

Vem som kan meddela förbud mot användningen med stöd av avtalslicens och hur ett 

förbud måste utformas har tidigare inte framgått särskilt tydligt. I 

avtalslicensbestämmelserna och hänvisningarna till dessa i 45-49 a §§ URL framgår 

dock att upphovsmän och innehavare av närstående rättigheter som omfattas av en 

avtalslicens kan meddela förbud. Att begreppet upphovsman används utesluter däremot 

inte att även den som förvärvat en rätt från upphovsmannen (rättighetsinnehavare) kan 

ha rätt att meddela förbud. Om förvärvet är av mer begränsad omfattning kan däremot 

rätten att meddela förbud ligga kvar hos upphovsmannen beroende på 

omständigheterna. Vad gäller förbudets utformning ska det utformas på ett sätt som gör 

att användaren har en rimlig möjlighet att efterleva det. Med det menas att 

upphovsmannen bör precisera vilket eller vilka verk som avses med förbudet och om 

förbudet gäller all användning eller bara en vis typ av förfogande.84  

                                                         
81 Prop. 1985/86:146 s. 17.  
82 Direktiv 93/83/EEG om samordning av vissa bestämmelser om upphovsrätt och närstående rättigheter 

avseende satellitsändningar och vidaresändning via kabel.  
83 Se Axhamn, Guibault, Cross-border extended collective licensing: a solution to online dissemination of 

Europe’s cultural heritage?, s. 38.   
84 Prop. 2012/13:141 s.58.  
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Sammanfattningsvis kan det konstateras att de utanförstående upphovsmännens rätt kan 

delas in i tre delar. Den första är likabehandlingsprincipen, det vill säga att 

organisationerna är skyldiga att behandla utanförstående upphovsmän likadant som de 

behandlar sina egna medlemmar i fråga om ersättning och förmåner som lämnas enligt 

avtalet. För det andra har de utanförstående upphovsmännen rätt till individuell 

ersättning som hänför sig till nyttjandet, om han eller hon begär det inom tre år efter det 

år verket utnyttjades. För det tredje finns möjligheten till ”opt-out”, det vill säga att 

meddela förbud mot utnyttjandet av hans eller hennes verk.  

 

 

3.5 De särskilda avtalslicenserna 

 

De särskilda avtalslicenserna stadgas i 3 a kap. URL och de är följande:  

 

- 42 b § Avtalslicens för myndigheter, företag och organisationer m.fl. 

- 42 c § Avtalslicens för undervisningsverksamhet 

- 42 d § Avtalslicens för vissa arkiv och bibliotek 

- 42 e § Avtalslicens för utsändning i ljudradio och TV 

- 42 f § Avtalslicens för vidaresändning av verk i ljudradio- eller 

televisionsutsändning 

- 42 g § Avtalslicens för återanvändning av verk i radio och TV 

 

Samtliga avtalslicenser kräver att förutsättningarna i 42 a § URL är uppfyllda, vilka jag 

har gått igenom i föregående avsnitt. Vidare finns det en möjlighet i samtliga 

avtalslicensbestämmelser förutom 42 f § URL för utanförstående upphovsmän att 

meddela förbud för användning av hans eller hennes verk. Utöver detta stadgas i 

avtalslicensbestämmelserna 42 d §, 42 e § och 42 g § URL att avtalslicens inte får ingås 

om det av andra skäl finns särskild anledning att anta att upphovsmannen motsätter sig 

förfogandet. Gemensamt för de särskilda avtalslicenserna är också lagen (1980:612) om 

medling i vissa upphovsrättstvister är tillämplig när det uppkommer en tvist om 

ingåendet av ett avtal som utgör en förutsättning för en avtalslicens. Nedan följer en 

kort redogörelse om varje särskild avtalslicens.  
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3.5.1 Avtalslicens för myndigheter, företag och organisationer m.fl.  

 

Avtalslicensen för myndigheter, företag och organisationer m.fl stadgas i 42 b § URL 

och ger bland annat riksdagen, statliga och kommunala myndigheter samt företag och 

organisationer rätt att träffa avtal med en representativ organisation om att framställa 

exemplar samt överföra och framföra offentliggjorda litterära verk och konstverk för att 

tillgodose behovet av information inom sin verksamhet. Avtalslicensen har utvidgats i 

flera avseenden i samband med lagändringarna som trädde i kraft den 1 november 2013. 

Numera omfattar avtalslicensen all exemplarframställning samt interna framföranden 

och överföringar av offentliggjorda litterära verk och konstverk.  Bestämmelsen 

omfattar nu även digital kopiering vilket ger arbetsplatserna en rätt att kopiera även 

digitalt material. Vad som avses med tillgodose behovet av information inom 

verksamheten är att förfogandet får ske inför en större sluten krets inom verksamheten 

för att myndigheten eller företaget ska kunna överföra material via e-post eller framföra 

verk i samband med interna föreläsningar eller dylikt. Avtalslicensen är vidare 

begränsad till att tillämpas inom verksamheten vilket innebär att det inte kan bli fråga 

om att framföra verk offentligt eller överföra verk till allmänheten.85  

 

 

 

     3.5.2 Avtalslicens för undervisningsverksamhet 

 

Avtalslicens för undervisningsverksamhet stadgas i 42 c § URL och möjliggör för den 

som bedriver undervisningsverksamhet i organiserade former att för 

undervisningsändamål framställa exemplar av offentliggjorda verk. Exemplaren får 

dock endast användas i undervisningsverksamhet som omfattas av det avtal som 

förutsätts för uppkomsten av avtalslicensen. Med undervisningsverksamhet avses 

exempelvis undervisning i grundskola, gymnasieskola, universitet och högskola.86 

Vidare gäller avtalslicensen bara framställning av exemplar och det kan därför inte 

heller i det här fallet bli fråga om en rätt att framföra verk offentligt eller överföra till 

allmänheten. Syftet med avtalslicensen är att underlätta det kopieringsbehov som finns 

inom utbildningsväsendet som svårligen kan lösas genom enskilda avtal.87 

                                                         
85 Prop. 2012/13:141 s.79 f.  
86 SOU 1978:69 s. 64. 
87 Prop. 2004/05:110 s. 252.  
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3.5.3 Avtalslicens för vissa arkiv och bibliotek 

 

Avtalslicens för vissa arkiv och bibliotek stadgas i 42 d § URL, innebär att de arkiv och 

bibliotek som avses i 16 § tredje och fjärde styckena URL får framställa exemplar av 

verk som ingår i de egna samlingarna och tillgängliggöra sådana offentliggjorda verk 

för allmänheten. Att verken måste ingå i de egna samlingarna innebär att även material 

som tillhör biblioteket men som finns på en annan plats kan användas. Med andra ord 

måste inte verken förvaras i de egna lokalerna. Däremot får biblioteken inte framställa 

eller tillgängliggöra sådant material som arkivet eller biblioteket har lånat från någon 

annan. Även den här avtalslicensen har nyligen ändrats i samband med de lagändringar 

som trädde i kraft i den 1 november 2013. Bestämmelsen har utvidgats genom att 

parterna nu kan träffa avtal med avtalslicensverkan om alla former av 

exemplarframställning av verk. Lagändringen innebär att arkiv och bibliotek nu kan 

träffa avtal om digitalisering av verk som finns i deras samlingar.88  

 

 

 

3.5.4 Avtalslicens för utsändning i ljudradio och TV 

 

Avtalslicens för utsändning i ljudradio och TV stadgas i 42 d § URL och möjliggör för 

ett radio- eller tv-företag att sända ut litterära och musikaliska verk samt konstverk som 

redan har offentliggjorts. Om verket ingår i ett radio- eller tv-program som företaget 

sänder ut, får företaget dessutom överföra verket till allmänheten på ett sådant sätt att 

enskilda kan få tillgång till det från en plats och vid en tidpunkt som de själva väljer. 

Utöver det får företaget också framställa sådana exemplar som är nödvändiga för 

överföringen. Vid utsändning över satellit gäller avtalslicensen endast om 

sändarföretaget samtidigt verkställer utsändning genom en marksändare. Den främsta 

förändringen som har skett i och med lagändringarna i november 2013 är att företaget 

nu kan ingå avtal om att få tillgängligöra program som de sänder ut på t.ex. företagets 

webbsida. Tillgängliggörandet, som är en slags överföring till allmänheten, får 

dessutom som tidigare nämnts ske både före och efter sändningen (on-demand). En 

annan viktig lagändring är att kravet på att företaget ska ha tillstånd från regeringen tas 

                                                         
88 Prop. 2012/13:141 s.80 f. 
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bort. Det krävs dock att företagets sändarverksamhet är organiserad i en 

företagsliknande form för att falla inom tillämplighetsområdet.89   

 

 

3.5.5 Avtalslicens för vidaresändning av verk i ljudradio- eller 

televisionsutsändning 

 

Avtalslicens för vidaresändning av verk i ljudradio- eller televisionsutsändning som 

stadgas i 42 f § URL ger var och en rätt att till allmänheten återutsända (vidaresända) 

verk som ingår i en trådlös ljudradio- eller televisionsutsändning. Vidaresändningen får 

ske trådlöst eller genom kabel samtidigt och oförändrat. Rätten gäller dock inte verk till 

vilka rättigheterna till vidaresändning innehas av det radio- eller televisionsföretag som 

sänder ut den ursprungliga sändningen. Att sändningen ska ske samtidigt och oförändrat 

innebär att det inte får ske någon tidsförskjutning och att förändringar eller 

omredigeringar inte är tillåtet.90  

 

 

3.5.6 Avtalslicens för återanvändning av verk i radio och TV  

 

Avtalslicens för återanvändning av verk i radio och TV som stadgas i 42 g § URL 

innebär att ett radio- eller televisionsföretag får överföra offentliggjorda verk till 

allmänheten, under förutsättning att verken ingår i egna eller av företaget beställda 

produktioner som har sänts ut före den 1 juli 2005. Utöver det får företaget också 

framställa sådana exemplar av verken som är nödvändiga för överföringen. Samtliga 

verk omfattas av paragrafen, det vill säga även sceniska verk och filmverk. Det behöver 

inte heller endast vara hela verk utan även delar av ett verk såsom filmsekvenser 

omfattas av avtalslicensen.91   

 

 

 

 

 

                                                         
89Prop. 2012/13:141 s. 81 f. Jfr prop. 2010/11:33 s. 36.  
90 Prop. 1985/86:146 s. 29. 
91 Prop. 2010/11:33 s. 36. 
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3.6 Ersättningsfördelningen 

 

När det kommer till fördelningen av ersättningen som utgår enligt avtalet använder 

organisationerna sig av olika system. Det finns bland annat fördelningssystem som 

bygger på rapporter avseende faktiskt nyttjande. Det finns också system som bygger på 

mer schablonmässiga antaganden där statistiska underlag används som grund. 

Organisationen Bonus Presskopias ersättning utgår exempelvis från kollektiv fördelning 

av ersättningarna på grundval av statistiska undersökningar. Andra organisationer 

fördelar ersättningen kollektivt genom att ge ut stipendier till såväl medlemmar som 

icke medlemmar. Den ersättningsfördelning som är den mest noggrannaste är av 

förklariga skäl den som är baserad på faktiskt nyttjande och den används i betydande 

utsträckning för vissa typer av nyttjanden. Dock lämpar sig inte ersättningsmetoden 

baserad på faktiskt nyttjande i alla situationer då det kan vara svårt att fördela medlen på 

det sättet i vissa fall. Vidare är det kanske inte heller motiverat i alla situationer från en 

arbetsekonomisk synvinkel att utgå från faktiskt nyttjande vid ersättningsfördelningen. 

Inom flera områden får det vidare anses omöjligt att tillämpa en sådan 

ersättningsmetod.92 Vidare är det viktigt att hålla i minnet att utanförstående 

upphovsmän har rätt att få individuell ersättning och det gäller även i de fall 

organisationen har valt att ersättningen ska utgå kollektivt genom exempelvis 

stipendium, vilket framgår av 42 a § st. 2 URL. I och med införandet av CRM-direktivet 

måste organisationerna nu även ta hänsyn till de regler som finns om hur förvaltningen 

av rättighetsintäkter ska gå till.93 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         
92 Se SOU 2010:24,  s. 209 ff.   
93 Direktiv 2014/26/EU om kollektiv förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter och 

gränsöverskridande licensiering av rättigheter till musikaliska verk för användning på nätet på den inre 

marknaden, kap. 2. 
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4 Den generella avtalslicensen 

 

 

4.1 Bakgrund, syfte och möjliga användningsområden 

 

Bestämmelsen om den generella avtalslicensen tillkom i svensk lag den 1 november 

2013. Det bakomliggande skälet till varför lagstiftaren införde bestämmelsen var för att 

det efterfrågades en mer flexibel avtalslicens som möjliggör för organisationer och 

användare att själva bestämma det område och det utnyttjande som de vill avtala om. 

Att istället som i tidigare ordning införa avtalslicenser utifrån behov på särskilda 

områden förutsätter återkommande lagändringar. Vidare förändras behovet av att 

använda verk snabbt och lagstiftningen är inte alltid i takt med de nya behoven av 

utnyttjanden som uppstår. I praktiken kan det också bli svårt att ordna en fullständig 

täckning för rättigheter på många områden utan en generell avtalslicens. I och med den 

snabba teknikutvecklingen har även behovet av att träffa avtal med avtalslicensverkan 

ökat. Att möta behoven med återkommande lagändringar kan därmed bli svårt och tar 

tid samt riskerar att en önskad användning från både upphovsmannen och användaren 

inte kommer till stånd. Den generella avtalslicensen skulle enligt lagstiftaren ge parterna 

den flexibilitet som kan antas behövas i framtiden för att kunna avtala om rättigheter på 

nya användningsområden där verken annars inte kan användas. Vidare anser lagstiftaren 

att den generella avtalslicensen inte bör ersätta de särskilda avtalslicenserna utan ska ses 

som ett komplement till dem.94 Av den anledningen omfattar även den generella 

avtalslicensen alla närstående rättigheter vilket hänvisas i 45, 46, 48 och 49 a §§ URL. 

Med stöd av en generell avtalslicens kan därmed alla typer av verk och skyddade 

prestationer utnyttjas.95  

 

Förhoppningen från lagstiftarens sida är att den generella avtalslicensen kommer att 

användas för att fylla ut befintliga områden men också användas på nya områden. Den 

generella avtalslicensen skulle bland annat kunna användas för att möta ett förändrat 

behov på de områden där avtalslicensen redan används. Exempelvis kan det i framtiden 

finnas ett behov av att rättighetsklarering för att kunna överföra och framföra verk för 

                                                         
94 Prop. 2012/13:141 s. 53 f.  
95 A.prop. s. 85.  
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undervisningsändamål. Möjligen skulle den här situationen kunna lösas med hjälp av 

den generella avtalslicensen. Även i samband med digitalisering av upphovsrättsligt 

skyddat material som finns hos kulturarvsinstitutionerna, där det finns ett behov av att 

samverka med näringslivet, skulle den generella avtalslicensen kunna tillämpas.  

Avtalslicensen skulle också kunna komma till användning vid utnyttjande av verk i 

samband med tidsförskjuten uppspelning av tv-program (vilket redan har skett).96 I 

propositionen anförs vidare att den generella avtalslicensen bör kunna tillämpas i 

situationer där i grunden motsvarande hänsyn gör sig gällande som vid avtal med stöd 

av de särskilda avtalslicenserna. Gemensamt för de särskilda avtalslicenserna är att det 

rör sig om situationer där det finns behov av att utnyttja en stor mängd verk samtidigt 

som det inte på förhand är möjligt att avgöra vilka verk som kan komma att behövas. 

Den generella avtalslicensen ska således bygga på samma princip som de särskilda 

avtalslicenserna.97  

 

Ytterligare en situation som den generella avtalslicensen möjliggör är att användaren 

kan utnyttja föräldralösa verk på det aktuella området. Dock kan inte avtalslicensen, i 

likhet med de särskilda avtalslicenserna, användas för att licensera ett utnyttjande av 

enbart föräldralösa verk. En förutsättning är att avtalet mellan parterna omfattar 

utnyttjande av verk vars upphovsmän företräds av organisationen.98  

 

 

4.2 Bestämmelsens lydelse och rekvisit 

 

Den generella avtalslicensen stadgas i 42 h § URL och den lyder som följer:  

 

”Var och en får inom ett avgränsat användningsområde framställa exemplar av verk eller 

tillgängliggöra offentliggjorda verk för allmänheten också i andra fall än de som anges i 42 

b–42 g §§, om avtalslicens gäller enligt 42 a § och det är en förutsättning för utnyttjandet 

att användaren genom avtalet med organisationen ges rätt att utnyttja verk av det slag som 

avses med avtalet trots att verkens upphovsmän inte företräds av organisationen. 

 

Första stycket gäller inte, om upphovsmannen hos någon av de avtalsslutande parterna har 

meddelat förbud mot exemplarframställningen eller tillgängliggörandet, eller om det av 

andra skäl finns särskild anledning att anta att upphovsmannen motsätter sig förfogandet.” 

 

                                                         
96 Prop. 2012/13:141 s.57.  
97 A.prop. s. 54 f.  
98 A.prop. s.57.  
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Vad som går att utläsa från paragrafen är att den är tillämplig för var och en, vilket 

innebär att det inte ställs några särskilda krav på användaren.99 Nyttjandet måste också 

vara inom ett avgränsat område och med det menas att nyttjandet måste ske inom en 

viss verksamhet eller i ett visst syfte. Ett exempel på ett avgränsat användningsområde 

är digitalisering av upphovsrättsligt skyddat material i ett museums samlingar. Ett annat 

exempel är tillhandahållande av tjänster för tidsförskjuten uppspelning av tv-

utsändningar.100 I likhet med vad som framgår i bestämmelserna om de särskilda 

avtalslicenserna är det endast offentliggjorda verk som omfattas av bestämmelsen.101 

Ytterligare ett krav för att bestämmelsen ska vara tillämplig är att förutsättningarna i 42 

a § URL är uppfyllda, vilka jag har redogjort för under avsnitt 3.3.  

 

 

     4.2.1 Förutsättning för utnyttjandet 

 

I bestämmelsen om den generella avtalslicensen framgår också att avtalslicensen måste 

vara en förutsättning för utnyttjandet vilket är det rekvisit som berörs mest i 

propositionen. Med förutsättning för utnyttjandet menas att den generella avtalslicensen 

bara ska kunna användas i sådana situationer där nyttjandet annars inte skulle kunna ske 

lovligen. Med andra ord är bestämmelsen tillämplig när det objektivt sett inte är 

praktiskt möjligt för användaren att träffa individuella avtal med samtliga upphovsmän 

på området.102 Exakt vilka situationer där avtalslicensen är en förutsättning för 

utnyttjandet är svårt att säga enligt min mening. I propositionen har regeringen valt att 

inte exemplifiera i vilka situationer där avtalslicensen kan anses vara en förutsättning 

för utnyttjandet, utan lämnar det öppet för avtalsparterna att bedöma. För att kunna göra 

bedömningen krävs det därför att användaren och organisationen sätter sig in i hur 

omfattande det faktiska nyttjandet kan komma att bli och hur många upphovsmän som 

kan komma att beröras. I de fall nyttjandet är begränsat eller antalet berörda 

upphovsmän är relativt lågt kan behovet av att klarera rättigheterna normalt lösas 

genom individuella avtal. I normala fall innebär det att den generella avtalslicensen 

endast omfattar situationer där en stor mängd skyddade verk kan komma att användas. 

                                                         
99 Särskilda krav på användaren finns ibland annat i vissa av de särskilda avtalslicenserna, t.ex. kravet i 42 

c § URL där användaren måste bedriva undervisningsverksamhet i organiserade former.  
100 Prop. 2012/13:141 s. 83.  
101 Enligt 8 § URL anses ett verk offentliggjort då det lovligen gjorts tillgängligt för allmänheten. 

Innebörden av tillgängligt för allmänheten framgår av 2 § URL.  
102 Prop. 2012/13:141 s.55.  
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Vidare krävs det i normala fall också att det inte är praktiskt möjligt att på förhand 

avgöra vilka verk som kan komma att beröras. Om användaren vet vilka verk som 

kommer att användas kan rättighetsklareringen normalt ske genom individuella avtal.103 

Förhållandet om att det inte ska vara praktiskt möjligt att på förhand bestämma vilka 

verk som kan komma beröras framgår dock inte av lagtexten. I förarbetena konstaterar 

regeringen att det inte finns anledning att särskilt lyfta fram just den här förutsättningen 

i lagtexten utan menar att den mer allmänt hållna lagtexten är den mest lämpliga.104 

Lagrådet anförde dock i sitt yttrande att bestämmelsen skulle kunna bli tydligare genom 

att införa lydelsen om att användaren inte på förhand ska kunna avgöra vilka verk som 

kan komma att beröras.105  

 

Det krävs också att avtalslicensen utgör en förutsättning för nyttjandet på hela 

användningsområdet. Om det inom området går att identifiera mer begränsade 

användningsområden där det finns behov av att klarera rättigheterna, måste 

avtalslicensen begränsas. Det faktum att individuella avtal kan träffas avseende vissa av 

de rättigheter som omfattas av avtalslicensen utgör dock inte något hinder mot 

bestämmelsens tillämpning. Vidare kan parterna komma överens om att en viss typ av 

verk ska undantas och klarera det genom individuella avtal istället. Användaren måste 

också ta ställning till vilken sort av nyttjande som aktualiseras. Exempelvis kan det 

finnas behov av avtalslicens för exemplarframställning samtidigt som det vid överföring 

av verk till allmänheten finns förutsättningar för att lösa klareringen genom individuella 

avtal. I det fallet ska avtalslicensen begränsas till att endast avse 

exemplarframställning.106  

 

 

     4.2.2 När avtalslicensen inte är en förutsättning för utnyttjandet 

 

Som tidigare nämnts kan det vara svårt att exakt säga i vilka situationer som en 

avtalslicens är en förutsättning för utnyttjandet. Regeringen har dock exemplifierat ett 

antal situationer där den generella avtalslicensen inte är en förutsättning för utnyttjandet 

och de är följande:  

                                                         
103 Prop. 2012/13:141 s. 83 f.  
104 A.prop. s. 56.  
105 Lagrådet, utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-03-14.  
106 Prop. 2012/13:141 s. 84 f. 
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- Användaren har försökt träffa individuella avtal men där parterna inte kunnat 

enas om villkoren,  

- Den enskilde användaren, t.ex pga. bristande ekonomi saknar förmåga att träffa 

individuella avtal 

- Områden där användaren med rimliga medel kan begränsa sitt nyttjande till att 

avse verk som skulle kunna utnyttjas med stöd av individuella avtal utan att 

syftet med användningen förfelas.107  

 

Den första situationen är ett tydligt exempel enligt min mening på i vilka situationer 

rekvisitet förutsättning för utnyttjandet inte är uppfyllt. Det ska inte gå att tillämpa 

bestämmelsen bara för att parterna har misslyckats med att träffa individuella avtal. Den 

andra situationen som tar sikte på att den enskildes bristande förmåga att träffa 

individuella avtal inte ska vara avgörande är dock otydligare enligt min mening. Som 

jag tolkar det ska inte ekonomiska förhållandena eller andra faktorer som gör att den 

enskilde användaren saknar förmåga att ingå individuella avtal vägas in i bedömningen 

om det är förutsättning för utnyttjandet eller ej. Bland annat nämns i förarbetena att 

enbart den omständigheten att det rör sig om en stor mängd verk inte ensamt innebär att 

rekvisitet är uppfyllt, det krävs i normala fall också att användaren inte på förhand kan 

avgöra vilka verk som kan komma att beröras. Skulle en användare exempelvis behöva 

klarera 20 000 verk inom ett avgränsat användningsområde skulle det inte vara 

tillräckligt för att rekvisitet ska anses uppfyllt. Detta eftersom att det rör sig om ett 

bestämt avgränsat antal verk som inte helt omöjligt skulle kunna klareras genom 

individuella avtal. Det skulle dock möjligen kunna innebära höga transaktionskostnader 

för att hitta alla upphovsmän, vilket skulle kunna leda till att användaren beslutar sig för 

att lägga ärendet åt sidan. Men den här situationen faller alltså inte inom rekvisitet 

förutsättning för utnyttjandet som jag tolkar det eftersom den enskilde användarens 

bristande ekonomi inte ska vara avgörande för rekvisitets tillämpning.  

 

Den tredje situationen är även den något otydlig i sin formulering. När föreligger en 

sådan situation egentligen? Kanske när de verk användaren önskar nyttja lika väl kan 

bytas ut till andra verk som det går att träffa individuella avtal om. Men ibland måste 

                                                         
107 Prop. 2012/13:141 s. 84.  
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användare kanske använda sig av en speciell typ av verk för att syftet inte ska förfelas 

med användningen. Frågan är dock var gränsen går och när det faller inom rimliga 

medel att användaren istället använder sig av verk som det går att träffa individuella 

avtal om. Min uppfattning är att det svårligen går att ge något generellt svar på den 

frågan eftersom att det beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Eftersom att 

regeringen inte heller utvecklar sitt resonemang i förarbetena om vad som kan anses 

falla inom rimliga medel tolkar jag det som att det är upp till avtalsparterna själva att 

avgöra när det är rimligt att begränsa sitt användande eller inte. Förmodligen bedömer 

regeringen att parterna bäst själva vet förutsättningarna på deras område och hur 

möjligheterna ser ut för att begränsa sitt nyttjande med rimliga medel.  

 

I propositionen framkommer vidare att den generella avtalslicensen inte ska användas 

enbart för att förenkla det för användaren att klarera rättigheterna eller för att skapa ett 

mervärde för denne genom att fler verk kan nyttjas. Exempelvis ska inte en användare 

vars verksamhet består i att via internet eller på annat sätt tillhandahålla konsumenter 

verk av en viss typ kunna använda sig av den generella avtalslicensen för att på så sätt 

skapa en mer attraktiv tjänst. En sådan verksamhet förutsätter helt enkelt inte en 

heltäckande rättighetsklarering.108  

 

 

4.3 Medlingslagen är inte tillämplig  

 

I avsnitt 3.5 om de särskilda avtalslicenserna har det nämnts att den så kallade 

medlingslagen var tillämplig för samtliga avtalslicenser. De särskilda avtalslicenserna 

gäller på områden där lagstiftaren har funnit att det är särskilt angeläget att skapa 

möjligheter till utnyttjanden genom avtalslicens. Därför är det särskilt viktigt att avtal 

med avtalslicensverkan kommer till stånd inom de särskilda områdena.  Lagstiftaren har 

dock bestämt att medlingslagen inte kommer vara tillämplig vad gäller den generella 

avtalslicensen. Istället är det i första hand parterna som ska bedöma om det finns 

förutsättningar för avtalslicens vilket kräver ett visst samarbete och samsyn dem 

emellan. Därmed är det inte lika angeläget med en möjlighet till medling i de här fallen. 

Det är med andra ord inte rimligt att en användare ska kunna påkalla medling om 

organisationen gjort bedömningen att det saknas förutsättningar för att ingå avtal enligt 

                                                         
108 Prop. 2012/13:141 s. 84. 
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den generella avtalslicensen.109  

 

 

4.4 De utanförstående upphovsmännens rätt  

 

Precis som vid tillämpningen av de särskilda avtalslicenserna ska de villkor som följer 

av avtalet också gälla för utanförstående upphovsmän när parterna avtalar om generell 

avtalslicens. Med andra ord ska utanförstående upphovsmän behandlas lika med 

anslutna upphovsmän i fråga om ersättning och förmåner.  De utanförstående har även 

rätt att begära ersättning som hänför sig till utnyttjandet av just deras verk vilket har 

nämnts tidigare under avsnitt 3.4. Utanförstående upphovsmän har också rätt att 

meddela förbud mot utnyttjandet av deras verk enligt den så kallade ”opt out”-regeln 

som finns i andra stycket i bestämmelsen om den generella avtalslicensen. 

Avtalslicensen gäller inte heller om det av andra skäl finns särskild anledning att anta 

att upphovsmannen motsätter sig förfogandet. Stadgandet ska ges samma innebörd som 

motsvarande bestämmelser i 42 d, 42 e, och 42 g §§ URL.110 En situation där det av 

andra skäl kan finnas särskild anledning att anta att upphovsmannen motsätter sig 

förfogandet kan vara när upphovsmannen ändrat uppfattning i konstnärligt, politiskt 

eller religiöst hänseende och inte önskar vidare spridning av sina tidigare uppfattningar. 

En annan situation kan vara att upphovsmannens verk har fått negativ kritik och att 

upphovsmannen därför inte vill ge ytterligare offentlighet åt verket. Ytterligare ett 

exempel är att upphovsmannen har gjort klart att ytterligare användning av verket inte 

får ske eller endast får ske på ett visst sätt.111  

 

 

 

 

 

 

 

                                                         
109 Prop. 2012/13:141 s. 59.  
110 A.prop. s. 84. 
111 A.prop. s. 81.  
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5 Den generella avtalslicensen i dansk rätt 

 

 

5.1 Bakgrund och syfte 

 

I Danmark infördes en motsvarande bestämmelse om generell avtalslicens redan år 

2008. De danska professorerna Riis och Schovsbo benämner den generella 

avtalslicensen som både en attraktiv, problematisk och allmänt omfattande lagregel.112 

Anledningen till varför lagstiftaren i Danmark valde att införa en generell avtalslicens 

var för att täcka in det behov som finns av att klarera rättigheter på nya områden, vilket 

också har ökat i och med den tekniska utvecklingen. Framförallt ville danska 

lagstiftaren göra det lättare att digitalisera det som kallas för ”orphan works”, det vill 

säga föräldralösa verk som saknar en angiven upphovsman.113 Rapporten 

”Arbejdsgruppe om digitalisering af kulturarven” var det bakomliggande arbetet till 

införandet av den generella avtalslicensen där avtalslicenssystemet diskuteras som en 

lämplig lösning för att digitalisera kulturarvet.114 Den generella avtalslicensen är således 

tänkt att främst användas vid klarering av rättigheter i samband med digitalisering av 

kulturarvet och där många äldre verk finns som saknar angiven upphovsman.115  

 

Bestämmelsen om den generella avtalslicensen stadgas i § 50 andra stycket i danska 

upphovsrättslagen116 (DURL) och innebär i likhet med den svenska bestämmelsen att 

användare och representativa organisationer kan avtala om att ingå avtalslicens inom ett 

definierat område.117 På grundval av bestämmelsen kan principiellt alla former av verk 

och utnyttjanden bli aktuella så länge det är inom ett definierat område.118 

 

                                                         
112 Se Riis, T, Schovsbo, J, Extended Collective Licenses and the Nordic Experience: It's a Hybrid but is 

it a Volvo or a Lemon?, s. 476, The Columbia journal of Law & the Arts 
113 Schovsbo, J, Rosenmeier, M, Immaterialret, s. 213.  
114 Rapport från 2007, Arbejdsgruppe om digitalisering af kulturarven, finns tillgänglig på 

kulturministeriets hemsida www.kum.dk.  
115 Se Schønning, P, Ophavsretsloven, med kommentarer, s. 464 f.  
116 Bestämmelsen har följande lydelse på danska: ”Aftalelicens kan desuden påberåbes af brugere, der 

inden for et nærmere defineret område har indgået aftale om værksudnyttelse med en organisation, der 

omfatter en væsentlig del af ophavsmændene til en bestemt art af værker, der anvendes i Danmark på det 

pågældende område. Dette gælder dog ikke, hvis ophavsmanden over for nogen af de aftalesluttende 

parter har nedlagt forbud mod værkets udnyttelse.”.  
117 Jfr. med svenska lydelsen inom ett begränsat område. 
118 Kyst, M, Aftalelicens – Quo Vadis? s. 46 f, NIR 1/2009.  
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Den generella avtalslicensen i Danmark har kommit att tillämpas i fall där det inte alltid 

är så lätt att hitta rättighetsinnehavarna till de verk användaren önskar att nyttja. Det kan 

bland annat röra sig om äldre tidsskrifter eller uppslagsverk där det i efterhand kan vara 

problematiskt att veta vem författaren var och det praktiskt sett är omöjligt att spåra upp 

upphovsmannen eller rättighetsinnehavarna.119 Innan bestämmelsen om den generella 

avtalslicens fanns förekom det istället många digitaliseringsprojekt där användaren helt 

enkelt höll tummarna för att de inte skulle bli anklagade för att ingå 

upphovsrättsintrång. Numera kan det istället ske enkelt och lovligt genom den generella 

avtalslicensen.120  

 

 

5.2 Skillnader och likheter mellan de olika rättsordningarna  

 

Den främsta skillnaden mellan svensk rätt och dansk rätt är att det krävs ett 

godkännande av Kulturministeriet i Danmark för att avtalslicensen ska bli giltig enligt 

dansk rätt vilket framgår av 50 § stycke fyra i danska URL. Kulturministeriet kan liknas 

vid kulturdepartementet i Sverige och vars främsta ansvarsområden är inom kultur, 

media och idrott.121 Kulturministeriet bestämmer också vilka organisationer som ska 

anses representativa att ingå avtal med avtalslicensverkan. På vissa områden kan 

Kulturministeriet bestämma att en organisation ska vara paraplyorganisation som 

företräder flera organisationer vid ingående av avtalslicens. Men även om det inte 

nämns i lagen kan endast en organisation bli godkänd för en viss typ av verk.122 

Godkännandeordning syftar till att förhindra missbruk av avtalslicenssystemet och 

försäkra att endast en organisation verkar på området.123 För att uppfylla kravet på 

representativitet måste organisationen företräda en väsentlig del av upphovsmännen till 

i Danmark använda verk på området vilket framgår av § 50 st.1 DURL. Vid 

bedömningen av representativitet lägger Kulturministeriet vikt vid ett antal faktorer 

såsom antalet upphovsmän som är anslutna till organisationen, organisationens 

möjlighet att kunna binda sina medlemmar, samt organisationens administrativa 

                                                         
119 Jfr. Direktiv 2012/28/EU om viss tillåten användning av föräldralösa verk. 

120 Schovsbo, J, Rosenmeier, M, Immaterialret, s. 213. 
121 http://kum.dk/da/Om-ministeriet/Organisation-og-institutioner/Departementet/. 
122 Riis, T, Intellectual Property Law in Denmark, s. 69.  
123 Lovbekendtgørelse 2010-02-27 nr. 202, om ophavsret, s. 33.  
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kapacitet.124 

 

I svensk lag är kravet på organisationens representativitet inte lika hårt ställt som i 

dansk rätt.125 Enligt 42 a § URL krävs det nämligen bara att organisationen företräder ett 

flertal upphovsmän till i Sverige använda verk på området.  Vidare tillåter svensk lag att 

fler än en organisation kan ingå avtal med avtalslicensverkan inom ett och samma 

område till skillnad från dansk rätt.126    

 

Ytterligare en skillnad mellan svensk och dansk rätt på området är att bestämmelsen om 

generell avtalslicens i dansk lag inte innehåller ett krav på att avtalslicensen måste vara 

en förutsättning för utnyttjandet. Däremot understryks i danska förarbeten att 

avtalslicensen är en alternativ lösning som ska användas då det inte är praktiskt möjligt 

att ingå individuella avtal. Fördelen med bestämmelsen var att den skulle ge parterna 

den flexibilitet som krävdes för att kunna använda verk på områden där det inte är 

möjligt att klarera alla rättigheter direkt med varje upphovsman. Vidare konstaterades 

att avtalslicensverkan endast skulle tillämpas i de fall då parterna var överens om avtalet 

och villkoren såsom ersättningen. Precis som den svenska lagbestämmelsen om generell 

avtalslicens ska den också fungera som ett supplement till de särskilda avtalslicenserna 

men kan även tillämpas på helt nya områden.127  

 

Enligt min bedömning innebär den danska regleringen avseende den generella 

avtalslicensen ett lägre ställt krav på tillämplighet än den svenska regleringen. Detta 

eftersom att det i dansk rätt inte finns ett lagstadgat krav på att avtalslicensen måste vara 

en förutsättning för utnyttjandet. Även om det i danska förarbeten uttalas att det inte ska 

vara praktiskt möjligt att ingå individuella avtal för att kunna tillämpa den generella 

avtalslicensen, är det enligt min mening inte lika begränsande såsom den svenska 

regleringen. Vidare poängteras inte heller i danska förarbeten att individuella avtal i 

regel kan klareras om användaren på förhand vet vilka verk som kan komma att beröras 

vilket tvärtom omnämns i svenska förarbeten.128 

                                                         
124 Se Schønning, P, Ophavsretsloven, med kommentarer s. 468 f.  
125 Se avsnitt 3.3.1 i uppsatsen.  
126 Prop. 2012/13:141 s. 31 f. Se även avsnitt 3.3.2 i uppsatsen.  
127 Redogörelse av dansk rätt på området finns på svenska i SOU 2010:24 s. 274 f. Se även danska 

förarbeten, Forslag til Lov om ændring af ophavsretsloven, framställt av Kulturministeriet den 30 januari 

2008 pkt. 3.2 -3.3.  
128 Prop. 2012/13:141 s. 83 f. 
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5.3 Godkända generella avtalslicenser 

 

Nedan följer ett en kortfattad redogörelse över vissa avtal som har ingåtts i Danmark 

och som har godkänts av Kulturministeriet med anledning av den generella 

avtalslicensen. Värt att uppmärksamma är att det kontinuerligt kommer nya 

godkännanden från Kulturministeriet och att nedanstående redogörelse bara tjänar till 

att ge en överblick. För att få mer information om godkända avtal hänvisar jag till 

Kulturministeriets hemsida.129  

 

 

     5.3.1  TV-området 

 

Det första godkännandet med anledning av den nya generella avtalslicensen meddelades 

den 6 juli 2009 av Kulturministeriet. Det rörde sig då om ett avtal mellan ett antal 

kabeloperatörer och intressenter på ena sidan och organisationerna Copydan Kabel-TV 

som paraplyorganisation, KODA och NCB på andra sidan. Avtalet som kallas ”Start 

Forfra” omfattade en tjänst som bland annat innebär att enskilda kabel-TV hushåll får 

möjlighet att starta, börja om och stoppa ett pågående TV-program när de själva vill.130 

Det har påtalats att avtalet har haft stor betydelse och varit strategiskt viktigt för TV-

bolagen i Danmark.131  

 

På senare tid har samma förvaltningsorganisationer, det vill säga Copydan Kabel TV, 

KODA och NCB ingått ytterligare ett avtal med anledning av den generella 

avtalslicensen. Avtalsparten var kabeloperatören Stofa A/S. Avtalet godkändes av 

Kulturministeriet den 11 september 2012 och syftet med avtalet var att ge kabel-TV 

hushåll (slutanvändare) tillgång till den så kallade ”sista døgn” funktionen. Med det 

menas att slutanvändare ska få tillgång till tidsförskjuten uppspelning av TV-program 

under en viss begränsad tidsram efter TV-programmets sändning.132  

 

Nyligen godkändes ytterligare ett avtal med stöd av den generella avtalslicensen som 

                                                         
129 http://kum.dk/kulturpolitik/ophavsret/godkendelser/.   
130 Copydan Verdens TV, KODA, NCB – Start Forfra, beslut av Kulturministeriet som förlängdes den 10 

sep. 2013.   

För mer information om avtalet, se SOU 2010:24 s. 275 och Riis, T, Schovsbo, J, Extended Collective 

Licenses and the Nordic Experience: It's a Hybrid but is it a Volvo or a Lemon?, s. 477.  
131 SOU 2010:24, s. 278.  
132 Copydan Verdens TV, KODA, NCB – Sidste døgn, beslut av Kulturministeriet den 22 mars 2013.  
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gör det möjligt för fartygsbesättningar som är ute på havet att titta på TV-program från 

ett antal danska tv-kanaler. Avtalsparterna var i det här fallet samma 

förvaltningsorganisationer som tidigare och användaren Handelsflådens Velfærdsråd 

(den danska regeringens sjömansservice, förkortat Hfv). Genom avtalet blev det bland 

annat tillåtet att framställa kopior av de danska tv-programmen oavsett fysisk form 

(t.ex. DVD) och sprida dessa till Hfv:s fartygsbesättning.133  

 

 

     5.3.2 Litteraturområdet 

 

Organisationen Copydan Tekst & Node har fått ett flertal avtal inom litteraturområdet 

godkända av Kulturministeriet med anledning av den generella avtalslicensen. Copydan 

Tekst & Node är en organisation som representerar ett flertal danska upphovsmän av 

böcker, tidskrifter, tidningar, facktidningar och noter.134 Alla avtal som har godkänts 

behandlas inte nedan men redogörelsen tjänar som sagt till att ge en övergripande bild 

av hur den generella avtalslicensen har kommit att fungera i dansk rätt.  

 

Ett av de första avtalen som godkändes av Kulturministeriet den 10 maj 2010 var ett 

avtal mellan Copydan Tekst & Node och Aarhus universitetsförlag. Avtalet omfattade 

inskanning av verk utgivna av förlaget i syfte att göra dem digitalt sökbara på ett 

stadsbibliotek i Danmark.135 Två andra avtal som har godkänts av Kulturministeriet med 

anledning av den generella avtalslicensen handlar om att digitalisera och tillgängliggöra 

äldre tidsskrifter online på internet. I det ena avtalet var Mediehuset Ingeniøren 

avtalspart och syftet med det avtalet var att ge Mediehuset Ingeniøren möjlighet att 

digitalisera alla utgåvor av sin egen tidskrift Ingeniøren och alla andra tidsskrifter som 

de ägde under perioden 1892-2000. Avtalet omfattade endast historiskt material som 

inte ingick i Mediahuset Ingeniørens kommersiella verksamhet. Avsikten var att göra 

tidskrifter tillgängliga på hemsidan i sökbar form utan möjlighet till nedladdning.136 I det 

andra avtalet var avtalsparten förlaget Gyldendal som ägde en tidskrift vid namn 

KRITIK. Avtalet omfattade tillgängliggörande online av alla utgåvor av tidsskriften 

                                                         
133 Copydan Verdens TV, KODA, NCB – TV til søfarende, beslut av Kulturministeriet den 28 april 2014.  
134 För mer information om organisationen se deras hemsida: http://www.tekstognode.dk/en/kunde.aspx.  
135 Copydan Tekst & Node – Aarhus Universitetsforlag, beslut av Kulturministeriet den 10 maj 2010.   
136 Copydan Tekst & Node – Mediehuset Ingeniøren, beslut av Kulturministeriet den 3 sep. 2012.  
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KRITIK utgivna under perioden 1967-2011. Tillgängliggörandet skulle ske gratis på 

KRITIK:s hemsida och med möjlighet till nedladdning.137  

 

Ytterligare två avtal som har godkänts i och med den generella avtalslicensen handlar 

dels om digitalisering av en ordbok och dels om digitalisering av lexikon. I det första 

fallet var det avtalsparten Arnamagnæanske Kommissionen som fick godkänt för att 

skanna in bilder och tillgängliggöra upphovsrättsligt skyddade litterära verk i samband 

med att de skulle lägga upp sin ordbok digitalt på deras hemsida.138 I det andra fallet fick 

förlaget Gyldendal godkänt för att digitalisera alla utgåvor av Dansk biografiskt lexikon 

på den danska Nationalencyklopedins hemsida (www.denstoredanske.dk).139    

 

Resterande avtal som har ingåtts med anledning av den generella avtalslicensen har 

även dessa främst handlat om digitalt nyttjande. På grund av utrymmesbrist har jag dock 

valt att inte redogöra för dessa inom den här uppsatsen, utan hänvisar till 

Kulturministeriets hemsida för mer information.140  

 

 

     5.3.3 Audioområdet  

 

Även organisationen Copydan AVU-medier har fått flera avtal godkända av 

Kulturministeriet genom den generella avtalslicensen. Copydan AVU-medier är en 

organisation som ser till så att danska skolor och läroanstalter kan klarera rättigheter och 

få tillgång till audiovisuellt material (TV, filmer etc.). Bland annat har de fått godkänt 

för ett avtal som innebär att bibliotek och kommunala kontor offentligt kan visa 

audiovisuellt material såsom TV-program i deras lokaler med viss begränsning.141 

Vidare har de även fått godkänt för ett avtal som möjliggör för assistenter till 

funktionshindrade att kopiera musik och film på CD/DVD till de funktionshindrade.142  

Ett annat avtal är det så kallade reklamfilmsavtalet som avser ett biblioteks användning 

av reklamfilm som har visat på danska TV2 eller på biografer.143  

                                                         
137 Copydan Tekst & Node – Tidsskriftet KRITIK, beslut av Kulturministeriet den 3 sep. 2012.  
138 Copydan Tekst & Node – Den Arnamagnæanske Kommission, beslut av Kulturministeriet den 28 feb. 

2013.  
139 Copydan Tekst & Node – Dansk Biografisk Leksikon, beslut av Kulturministeriet den 28 feb. 2013.  
140 http://kum.dk/kulturpolitik/ophavsret/godkendelser/.  
141 Copydan AVU-medier – Folkebiblioteker, beslut av Kulturministeriet den 11 dec. 2013.  
142 Copydan AVU-medier – Danske Handicaporganisationer, beslut av Kulturministeriet den 3 sep. 2012.  
143 Copydan AVU-medier – Reklamefilm, beslut den 24 feb. 2014.  
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I april 2014 godkändes ytterligare tre avtal inom ramen för den generella avtalslicensen. 

Ett av avtalen är det så kallade larmavtalet som innebär att ett antal bibliotek och 

utbildningsinstitutioner kan tillgängligöra radio- och TV-sändningar i Dansk radio (DR) 

och stadsbiblioteks arkiv för forskare och studenter som omfattas av avtalet.144 Det 

andra avtalet som har godkänts avser användning av audiovisuellt material vid 

elektroniska tentor på högskolor och där materialet inte tidigare har sänts i radio eller 

TV.145 Det sista och tredje avtalet som införts i och med den generella avtalslicensen 

avser tillgängliggörande av TV-sändningar genom så kallad ”streaming” (strömning). 

TV-programmen ska användas i olika undervisningssammanhang på skolor runt om i 

Danmark.146   

                                                         
144 Copydan AVU-medier – LARM-aftalen, beslut av Kulturministeriet den 1 apr. 2014. 
145 Copydan AVU-medier – Brug af audiovisuelt materiale i elektroniske eksamensopgaver, beslut av 

Kulturministeriet den 1 apr. 2014.  
146 Copydan AVU-medier – Streaming fra Center for Undervisningsmidlers streamninservice, beslut av 

Kulturministeriet den 1 apr. 2014.  
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6 Analys 

 

 

6.1 Bör vi ha en generell avtalslicens i svensk lag?  

 

Som beskrivits har avtalslicenssystemet visat sig vara ett effektivt och lämpligt sätt att 

klarera rättigheter på när användare behöver få tillgång till stora mängder av verk. De 

representativa organisationerna som har ingått avtal med avtalslicensverkan har hittills 

varit välfungerande och ersättningsfördelningen till upphovsmännen har också fungerat 

tillfredställande.147 Det finns med andra ord inte mycket att anmärka på när det kommer 

till avtalslicenssystemet. Att lagstiftaren därmed valde att utöka avtalslicenssystemet 

med en generell avtalslicens var inte helt oväntat enligt min mening. Som tidigare 

nämnts har också många instanser ställt sig positiva till införandet av en generell 

avtalslicens. Vidare har bestämmelsen varit efterlängtad av berörda parter och 

lagstiftaren ansåg att det fanns ett behov av en flexibel avtalslicens som inte förutsätter 

återkommande lagändringar.148 Den generella avtalslicensen har därmed inte fått utstå 

särskilt mycket negativ kritik fastän den kan uppfattas som något omstridd. Enligt min 

mening innebär trots allt den generella avtalslicensen en viss begränsning av 

upphovsmannens ensamrätt, även om den inte klassificeras som en ren inskränkning. 

Det kan därför diskuteras om vi bör ha en generell avtalslicens i svensk lag eller inte.  

 

 

6.1.1 Marknaden får större ansvar 

 

Med den nya generella avtalslicensen kan i stort sett alla tänkbara användningsområden 

bli aktuella. Frågan är dock om vi bör ha en generell avtalslicens som inte är begränsad 

till att endast beröra ett användningsområde. Det finns trots allt en poäng med att 

precisera de områden där det är särskilt angeläget med en avtalslicens. Främsta 

anledningen är att det blir mer tydligt i vilka situationer lagstiftaren anser att 

avtalslicenser bör användas, vilket även bidrar till att lagen blir mer förutsebar. Å ena 

sidan förstår jag att lagstiftaren ville skapa en lag som är tidsenlig och som inte kräver 

                                                         
147 SOU 2010:24 s. 225 ff.  
148 Prop. 2012/13:141s. 53 f. 
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återkommande lagändringar. Men å andra sidan kan det vara bra att låta 

lagstiftningsprocessen ta tid för att inte påskynda något som det inte riktigt går att 

förutse de praktiska konsekvensera av. Istället blir det nu marknaden som styr på vilka 

områden avtalslicenser kan utlösas genom att tillämpa den generella avtalslicensen.  

 

Enligt min mening bör inte lagstiftningsarbetet som har legat till grund för de särskilda 

avtalslicenserna underskattas. Lagstiftaren har efter noga avväganden bedömt när det 

finns särskilt behov av avtalslicens på vissa särskilda områden. Att istället lägga över 

ansvaret på parterna (organisationen och användaren) kräver en mycket välfungerande 

organisationsverksamhet på avtalslicensområdet vilket vi faktiskt har här i Sverige och i 

övriga Norden också. Jan Rosén, som ledde utredningsarbetet för införandet av en 

generell avtalslicens, bedömer vidare att marknadens parter kommer klara av att ta 

ansvar för licensieringen med stöd av bestämmelsen och att det kommer ske på lämpliga 

samt väl preciserade områden. Särskilt mot bakgrund av att dagens avtalslicenssystem 

är mycket välfungerande kommer det förmodligen fortsätta på samma bana i 

framtiden.149 Av den anledningen kanske det trots allt är motiverat att överlämna större 

ansvar till användarna och organisationerna vilket införandet av den generella 

avtalslicensen faktiskt innebär. Vidare får det förutsättas att parterna själva vet bäst hur 

deras respektive område fungerar och hur behovet ser ut för en avtalslicens.  

 

 

6.1.2 Balanserad lagstiftning 

 

Som nämndes inledningsvis i uppsatsen är syftet med upphovsrätten att skapa en 

balanserad lagstiftning där skilda intressen tillgodoses. Dels finns ett intresse av att 

skydda upphovsmännen och dels finns ett intresse av att uppmuntra till investering och 

låta allmänheten få tillgång till kultur.150 En viktig aspekt att lyfta fram i det här 

sammanhanget är hur upphovsmannens ställning tillvaratas genom införandet av den 

generella avtalslicensen. Även om inte en avtalslicens utgör en så kallad ren 

inskränkning som faller inom inskränkningskatalogen i 2 kap. URL, får det ändå enligt 

min mening ses som en slags begränsning av upphovsmannens ensamrätt till sitt verk. I 

och för sig finns möjligheten till ”opt out”, vilken kan anses vara en skyddande regel för 

                                                         
149 SOU 2010:24 s. 281.  
150 Se avsnitt 2.2 i uppsatsen.  
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den enskilde upphovsmannen. Samtidigt ändrar inte ”Opt out”-regeln det faktum att 

avtalslicensen trots allt är en begränsning av upphovsmannens självbestämmanderätt. 

Rognstad som är lite kritisk mot den generella avtalslicensen lyfter även fram den 

omständigheten att utländska upphovsmän inte helt enkelt kan få information om 

användning av deras verk sker genom avtalslicens.151 Konsekvenserna av det kan bli att 

upphovsmännen går miste om chansen att meddela förbud mot nyttjandet av deras verk, 

vilket ur deras synvinkel inte är särskilt positivt. Möjligtvis skulle problematiken delvis 

kunna lösas genom att lagstiftaren inför en skyldighet om att parterna måste 

offentliggöra avtalet vilket föreslogs i utredningen.152  Att införa ett publiceringskrav 

vore att föredra enligt min mening, men samtidigt kvarstår problemet till viss del 

eftersom det i vissa fall kan vara svårt för utanförstående upphovsmän att veta om de 

omfattas av avtalet eller ej. Det ställer krav på att upphovsmännen har uppsikt och är väl 

informerade om i vilka sammanhang deras verk kan komma att användas. Samtidigt 

anser jag inte att det är orimliga krav utan upphovsmännen borde ta lite eget ansvar 

också och se till att värna om sin upphovsrätt.  

 

Svenska musikförläggarföreningen (SMFF) ifrågasatte den generella avtalslicensens 

legitimitet i sitt remissvar till utredningen. SMFF anser att den generella avtalslicensen 

minst sagt är en ingripande bestämmelse. Kollektiva tillstånd såsom den generella 

avtalslicensen kan nämligen innebära att upphovsmäns rimliga krav, exempelvis vad 

gäller ersättningen, inte respekteras. Av den anledningen anser SMFF att om det finns 

ett behov av ytterligare avtalslicenser bör det införas på europarättslig nivå och inte 

enbart i Sverige. Vidare föreslog de att den generella avtalslicensen enbart borde 

omfatta så kallade föräldralösa verk, eftersom att rättighetsinnehavarna annars skulle 

kunna lida skada. SMFF såg också en risk med att verken skulle kunna spridas 

olovligen till användare som inte omfattas av avtalslicensen till följd av dagens moderna 

teknik.153 Farhågorna som SMFF lyfter fram är viktiga att beakta i sammanhanget, men 

lösningen att endast låta den generella avtalslicensen omfatta föräldralösa verk är inte 

ett alternativ så som jag ser det. En förutsättning för att organisationen ska kunna ingå 

                                                         
151 Rognstad, Avtalelisens som nordisk løsningsmodell – Noen refleksjoner, særlig knyttet til 

avtalelisensens legitimitet i utlandet, s. 632, NIR 6/2012.  
152 Se SOU 2010:24 s. 206.  
153 Svenska Musikförläggareföreningen remissvar.   
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ett avtal med avtalslicensverkan är nämligen att avtalet även omfattar utnyttjanden av 

verk vars upphovsmän företräds av organisationen.154  

 

Mot bakgrund av ovanstående resonemang och SMFF:s kritik går det att ifrågasätta inte 

bara den generella avtalslicensens legitimitet utan även avtalslicenssystemet som sådant 

utifrån upphovsmännens perspektiv. Trots det finns det välgrundade argument till varför 

avtalslicenssystemet gynnar både upphovsmännen och samhället i stort. Enligt 

utredningen skulle den generella avtalslicensen på sannolika skäl främja nyskapande 

samt uppmuntra till investeringar vilket utredningsdirektiven särskilt pekat på som ett 

av syftena med upphovsrättsystemet.155 Den generella avtalslicensen kan med andra ord 

medföra en vinst för samhället i stort från såväl ett kulturbevarande som ett ekonomiskt 

perspektiv. I slutändan tror jag även att den generella avtalslicensen kommer gynna 

upphovsmännen eftersom deras verk kan komma att utnyttjas i större utsträckning. Om 

bestämmelsen om den generella avtalslicensen inte skulle finnas i svensk lag skulle 

troligtvis flertalet utnyttjanden av upphovsmännens verk inte bli av vilket innebär 

förlorad ersättning för upphovsmännen Den generella avtalslicensen är därför av 

intresse både för användare och upphovsmän eftersom båda parter kan tjäna på det. Om 

enskilda licensieringar inte kan komma till stånd, utan det är en förutsättning för 

utnyttjandet att den generella avtalslicensen används, anser jag att det därmed är 

legitimt att begränsa upphovsmannens ensamrätt. I slutändan gynnar det i stort sett alla, 

utom måhända ett fåtal upphovsmän som inte ställer sig positiva till den här 

begränsningen av deras ensamrätt. Men än så länge har det inte höjts särskilt många 

upprörda röster angående införandet av den generella avtalslicensen.  

 

Skulle det dock visa sig att den generella avtalslicensen inte skulle medföra positiva 

fördelar för samhället i stort borde lagstiftaren givetvis inte inskränka upphovsmännens 

ensamrätt i onödan. Den danske juridikprofessorn Schovsbo sammanfattar det som en 

slags princip att kollektiva lösningar är att föredra om det gynnar samhället, men annars 

inte.156 Det gäller därmed att precis som tidigare har nämnts hitta den rätta balansen i 

lagstiftningen och göra en avvägning mellan de skilda intressen som kan göra sig 

                                                         
154 Se Prop. 2012/13:141 s. 57.  
155 SOU 2010:24 s. 281 och s. 292.   
156 Se Schovsbo, J, The Necessity to collectivize copyright - and dangers thereof, s. 19, Individualism and 

Colletiveness in Intellectual Property Law, Edward Eigar Publishing, Incorporated, Cheltenham.  
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gällande på upphovsrättsområdet.157 Svenska kulturutskottet har varit inne på samma 

linje och konstaterar att det är av stor vikt att upphovsmännens intresse balanseras mot 

medborgarintresset såsom tillgång till kultur, kunskap och information.158  

 

 

6.1.3 Slutsats 

 

Sammanfattningsvis har jag kommit fram till slutsatsen att den generella avtalslicensen 

på sannolika skäl kan föra med sig flera fördelar för samhället i stort och därmed 

uppfyller sitt syfte i svensk lag. Skulle lagstiftaren sedan mot förmodan märka att 

tillämpningen av den generella avtalslicensen inte fungerar i praktiken bör problemen 

analyseras för att hitta lämpliga åtgärder. Det är dock inget som jag tror kommer bli 

aktuellt inom de närmsta åren. Mot bakgrund av att avtalslicenssystemet har fungerat 

väl under så lång tid har jag förtroende för att den generella avtalslicensen kommer att 

kunna tillämpas på lämpligt sätt framöver. Att marknaden därmed får större ansvar ser 

jag inte som något större problem. Vidare är jag övertygad om att den generella 

avtalslicensen kan komma att föra med sig många fördelar för samhället i stort både vad 

gäller i kulturella och ekonomiska avseenden vilket motiverar den begränsning som 

bestämmelsen trots allt innebär av upphovsmannens ensamrätt.  Speciellt i den digitala 

tidålder som vi lever i idag kan den generella avtalslicensen skapa förutsättningar för 

ändamålsenliga licenslösningar. En generell avtalslicens kan leda till att allmänheten får 

större tillgång till kultur och främja nyskapande samt uppmuntra till investeringar. 

Upphovsmännen kan också få rimligt betalt för sina verk och möjligheten att meddela 

förbud genom den så kallade ”opt out”-regeln lindrar den begräsning som den generella 

avtalslicensen innebär i förhållande till upphovsmannens ensamrätt. Det skulle dock 

vara bra om det fanns ett publiceringskrav för organisationerna att offentliggöra varje 

gång de ingår ett avtal med stöd av avtalslicensbestämmelserna.  

 

 

 

 

                                                         
157 Se avsnitt 2.2 i uppsatsen om syftet med upphovsrätten.  
158 Yttrande 2012/13:KrU2y, s. 5 f.  
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6.2 Finns det ett behov av att ändra gällande rätt?    

 

Nedan följer en diskussion om huruvida det finns ett behov av att ändra gällande rätt för 

att den generella avtalslicensen ska fungera på ett tillfredställande sätt i praktiken. Först 

har jag tänkt analysera lydelsen av bestämmelsen om den generella avtalslicensen där 

jag särskilt analyserar rekvisitet förutsättning för utnyttjandet. Efter att ha analyserat 

bestämmelsens lydelse diskuterar jag om det vore lämpligt att införa en 

godkännandeordning i svensk lag i likhet med vad som finns i dansk rätt. Att införa en 

godkännandeordning i svensk rätt skulle innebära en stor förändring för 

avtalslicenssystemet som har klarat sig utan en godkännandeordning i alla dessa år. Men 

i och med införandet av den generella avtalslicensen anser jag att det är en aktuell fråga 

att ta upp eftersom att avtalslicenssystemet nu kommer att få större räckvidd. Ytterligare 

en frågeställning som jag analyserar är om fler än en organisation per område eller 

delområde ska anses behörig att ingå avtal med avtalslicensverkan. Enligt utredningen 

skulle det bidra till mer tydlighet, men regeringen ansåg att det inte fanns någon 

anledning till att ändra representativitetskravet i sin nuvarande lydelse.159  Eftersom att 

bestämmelsen om den generella avtalslicensen är allmän i sin lydelse kanske 

avtalslicenssystemet skulle tjäna på att bli tydligare. Dock finns det en del nackdelar 

med en sådan ordning, vilka diskuteras i avsnitt 6.2.3.  

 

 

6.2.1 Bestämmelsens allmänna lydelse 

 

 

Den generella avtalslicensens lydelse är väldigt allmän i sin utformning. Som tidigare 

nämnts är bestämmelsen tillämplig för var och en, vilket innebär att det inte ställs några 

särskilda krav på användaren. Vidare måste nyttjandet ske inom ett avgränsat 

användningsområde, men hur pass avgränsat det måste vara finns ingen riktlinje om. I 

förarbetena framgår emellertid att parterna ska kunna enas om ett visst avgränsat 

område i likhet med vad som gäller för de särskilda avtalslicenserna vilket innebär att 

det ska ske för en viss verksamhet eller i ett visst syfte.160 I och med att bestämmelsen är 

väldigt allmän öppnar det upp för stora tolkningsutrymmen för parterna. Det visar på att 

                                                         
159 Prop. 2012/13:141 s. 32 ff.  
160 A.prop. s. 83.  
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lagstiftaren har ett stort förtroende för att parterna själv kan sätta ramarna och tillämpa 

lagen på ett lämpligt sätt. Det som däremot begränsar användningsområdet är att 

avtalslicensen måste vara en förutsättning för utnyttjandet vilket innebär att det inte ska 

vara praktiskt möjligt att träffa individuella avtal på området.  

 

Rekvisitet förutsättning för utnyttjandet är enligt min mening svårdefinierat. Vägledning 

går emellertid att finna i propositionen där en omfattande beskrivning ges om hur den 

generella avtalslicensen är tänkt att användas och framförallt vilka situationer den inte 

tar sikte på. Det som sägs är att förutsättning för utnyttjandet i normala fall föreligger 

när en stor mängd verk behöver hanteras och det inte på förhand går att avgöra vilka 

verk som kan komma att beröras.161 De här situationerna är typiska för de särskilda 

avtalslicenserna och eftersom att den generella avtalslicensen förväntas att bland annat 

användas som ett komplement till dem är det inget chockerande uttalande. Men även 

om den generella avtalslicensen är avsedd för att bli tillämplig i just de här situationerna 

är det teoretiskt möjligt att den generella avtalslicensen blir tillämplig i situationer som 

faller utanför normalfallen så länge som rekvisitet förutsättning för utnyttjandet är 

uppfyllt. Mot bakgrund av det ifrågasätter jag om det som skrivs i propositionen om vad 

som avses med förutsättning för utnyttjandet och i vilka situationer den generella 

avtalslicensen förväntas användas verkligen har täckning i paragrafens lydelse. Genom 

att läsa paragrafen utan att ha tittat förarbetena först kan det lätt bli att läsaren tolkar 

stadgandet på ett annat sätt än vad lagstiftarens avsikt har varit. Förvisso är förarbetena 

en viktig rättskälla som måste beaktas, samtidigt kommer lagen först i normhierarkin 

och därför är det viktigt att lagen täcker in just de situationer som lagstiftaren har tänkt.  

 

Samhörigheten mellan vad som skrivs i förarbetena och vad som stadgas i lagen kan 

med andra ord bli tydligare än vad förhållandet är idag. Vad gäller till exempel i en 

situation där användandet omfattar en stor mängd av verk och det går på förhand att 

avgöra vilka verk det är? Enligt förarbetena kan den här situationen i normala fall 

klareras genom individuella avtal, men lagen hindrar som sagt inte att rekvisitet 

förutsättning för utnyttjandet i vissa fall kan vara uppfyllt ändå.162 Som jag tolkar det 

öppnar lagstiftaren upp en liten lucka för att parterna kan tillämpa bestämmelsen om 

den generella avtalslicensen trots att de på förhand vet vilka verk det rör sig om.  

                                                         
161 Se avsnitt 4.2.1 och 4.2.2 i uppsatsen för redogörelse av rekvisitet förutsättning för utnyttjandet.  
162 Se prop. 2012/13:141 s. 83 f. 
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Som tidigare nämnts valde lagstiftaren inte att införa förhållandet om att det inte ska 

vara praktiskt möjligt att på förhand avgöra vilka verk som kan komma att beröras i 

lagtexten. Enligt Lagrådet hade det gjort bestämmelsen mer tydlig163 men regeringen 

ansåg att den mer allmänna lydelsen av lagtexten var den mest lämpliga.164 Att införa 

Lagrådets förslag om ändrad lydelse skulle bidra till mer tydlighet. Men trots att 

bestämmelsen om den generella avtalslicensen är något otydlig i sin lydelse och är av 

allmän karaktär håller jag trots allt med lagstiftaren om att en allmän lag är att föredra. 

Syftet med den generella avtalslicensen är att skapa en flexibel lag som inte kräver 

återkommande lagändringar och av den anledningen behövs en allmän lag. Genom att 

införa lagrådets förslag om att införa rekvisitet om att det inte ska vara möjligt på 

förhand att avgöra vilka verk som kan komma att beröras begränsas 

tillämpningsområdet vilket inte har varit lagstiftarens avsikt. Även om bestämmelsens 

lydelse kan leda till en del oklarheter och olika tolkningar är det bättre än att skapa en 

lag som inte täcker in alla möjliga situationer som den generella avtalslicensen kan bli 

aktuellt för. Fördelarna med en allmän lag är således att lagen kan hålla över en lång tid 

och vara tillämplig trots att samhället och förutsättningarna förändras.   

 

 

6.2.2 Godkännandeordning 

 

I utredningen diskuteras om en godkännandeordning bör införas i svensk rätt i likhet 

med vad som finns i dansk rätt.  Utredningen kom slutligen fram till att en sådan 

ordning inte borde införas i Sverige. Anledningen var att det dels kunde ifrågasättas om 

en sådan ordning lämpar sig för beslut av regeringen, och dels att det eventuellt skulle 

kunna strida mot art. 9 i EU:s tjänstedirektiv.165 Övriga nordiska länder har däremot inte 

funnit att så är fallet.166 I art. 9 i EU:s tjänstedirektiv stadgas att medlemsstaterna endast 

får kräva tillstånd för tillträde till och utövande av tjänsteverksamhet om behovet av ett 

tillståndsförfarande är motiverat av tvingande hänsyn till allmänintresset.167 Enligt min 

mening skulle en godkännandeordning möjligtvis kunna strida mot art. 9 eftersom jag 

                                                         
163 Lagrådet, utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-03-14. 
164 Prop. 2012/13:141 s.56.  
165 SOU 2010:24 s. 199. 
166 A.a. s. 199.  
167 Direktiv 2006/123/EG, om tjänster på den inre marknaden.  
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inte anser att en godkännandeordning är motiverat av tvingande hänsyn till 

allmänintresset vilket jag kommer gå närmare in på nedan.  

 

Värt att uppmärksamma är att inte alla remissinstanser var eniga i utredningens beslut 

om att inte införa en godkännandeordning. Svenska Förläggareföreningen och 

Föreningen Svenska Läromedel anser att en förutsättning för att den generella 

avtalslicensen ska fungera är att det finns någon form av övergripande kontroll av 

organisationernas representativitet och avtalen som de träffar. Vidare anför de att den 

bedömning som lagstiftaren har gjort när det gäller de särskilda avtalslicenserna inte 

kan ersättas med avtalsparternas bedömningar. Inte minst med hänsyn till att aktörerna 

kan göra olika bedömningar av möjligheten att träffa individuella avtal.168 Till viss del 

håller jag med Svenska Förläggareföreningen och Föreningen Svenska Läromedel om 

att det behövs en godkännandeordning. En godkännandeordning skulle kunna medföra 

att den generella avtalslicensen blir lättare att tillämpa i praktiken eftersom att parterna 

till stor del kan lämna över ansvaret till någon annan. Frågan är dock vilket utomstående 

organ som skulle få mandat att godkänna alla avtalslicenser, troligtvis skulle det bli 

kulturdepartementet eller liknande. Oavsett vilket utomstående organ som bedöms som 

lämpligt har jag svårt att se att någon annan än parterna själva skulle ha bättre insikt på 

just deras område.  Det borde rimligtvis vara organisationerna och användarna som vet 

bäst hur förutsättningarna ser ut för att avtala om avtalslicens. Ett utomstående organ 

skulle förmodligen inte kunna fatta lika bra beslut som parterna själva på grund av 

bristande insikt.  

 

I dansk rätt godkänner även Kulturministeriet vilka organisationer som ska anses 

behöriga att ingå avtal med avtalslicensverkan. Även om det inte nämns i lagen kan 

endast en organisation bli behörig att ingå avtalslicens inom ett visst område.169 Enligt 

Kyst skulle det innebära ödesdigra konsekvenser om användare och upphovsmännen 

inte visste vilken organisation de bör vända sig till.170 I praktiken uppstår dock sällan 

den här problematiken eftersom att det är relativt klart vilka organisationer som är 

behöriga. I svensk rätt kan dessutom flera organisationer vara behöriga inom samma 

                                                         
168 Svenska förläggareföreningen och Svenska läromedels remissvar.  
169 Riis, T, Intellectual Property Law in Denmark, s. 69. 
170 Kyst, Aftalelicens – Quo Vadis?, s. 49, NIR 2009/1.  
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område vilket innebär att det inte krävs en prövning om vilken organisation som är mest 

representativ.  

 

Som har nämnts flertalet gånger förut är det viktigt att inte glömma att syftet med den 

generella avtalslicensen är att skapa en flexibel lagstiftning. En godkännandeordning 

skulle till viss del motverka flexibiliteten enligt min mening.  Det skulle förmodligen 

inte bli lika flexibelt att ingå avtal med avtalslicensverkan eftersom en 

godkännandeordning innebär ett extra steg i proceduren för parterna. Det som däremot 

talar för att införa en godkännandeordning är att det skulle kunna funka som en 

säkerhetsventil och förhindra missbruk av avtalslicenssystemet. Missbruksargumentet är 

den främsta anledningen till varför det finns en godkännandeordning i dansk rätt.171 

Risken för missbruk av avtalslicenssystemet bedömer jag dock som relativt låg. Jag har 

svårt för att tro att organisationer och användare skulle ingå ett avtal med 

avtalslicensverkan om de inte vara säkra på att en avtalslicenssituation föreligger. 

Tvärtom tror jag att många organisationer och användare kommer vara försiktiga med 

att tillämpa den generella avtalslicensen, i vart fall nu i början. Än så länge har som sagt 

bara två stycken avtal fått utsträckt verkan med anledning av den generella 

avtalslicensen, vilket talar för att organisationer och användare inte kommer göra 

förhastade beslut gällande tillämpningen av den generella avtalslicensen. Risken som 

jag ser det är snarare att framförallt organisationer, som tillvaratar upphovsmännens 

intresse, inte vågar ingå avtal med stöd av den generella avtalslicensen eftersom att de 

vill vara säkra på att en avtalslicenssituation föreligger. Hade det funnits en 

godkännandeordning skulle förmodligen organisationerna vågat chansa mer nu i början. 

Det här ser jag dock inte som något större problem.  När den generella avtalslicensen 

har funnits en längre tid och etablerats i det svenska rättsystemet kommer det troligtvis 

bli mer tydligt för parterna i vilka situationer bestämmelsen blir tillämplig.  

 

Ytterligare en anledning till varför jag anser att en godkännandeordning inte behövs i 

svensk rätt är att det kommit ett nytt direktiv från EU med generella riktlinjer för 

förvaltningsorganisationer.172 Det så kallade CRM-direktivet som jag har nämnt tidigare 

syftar till att säkerställa att förvaltningsorganisationerna förvaltar upphovsrätten och 

                                                         
171 Lovbekendtgørelse 2010-02-27 nr. 202, om ophavsret, s. 33.  
172 Direktiv 2014/26/EU, om kollektiv förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter och 

gränsöverskridande licensiering av rättigheter till musikaliska verk för användning på nätet på den inre 

marknaden .  
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närstående rättigheter på ett välfungerande sätt.173 CRM-direktivet korresponderar i allra 

högsta grad med avtalslicenssystemet och minimerar riskerna för att oseriösa 

organisationer ska etablerats på marknaden. I och med införandet av direktivet bedömer 

jag att riskerna för att avtalslicenssystemet skulle missbrukas som väldigt låga eftersom 

att alla organisationer måste uppfylla de regler som framgår av direktivet. En 

godkännandeordning skulle därmed inte fylla någon betydelsefull roll enligt min 

mening om den infördes i svensk rätt. För att återkoppla till vad jag nämnde 

inledningsvis under det här avsnittet om art. 9 i tjänstedirektivet, bedömer jag därmed 

att artikeln sätter stopp för att införa en godkännandeordning i svensk rätt.174 Detta 

eftersom att en godkännandeordning inte är motiverad av tvingande hänsyn till 

allmänintresset vilket är ett krav för att medlemsstaterna ska få kräva tillstånd för 

tillträdde till och utövande av tjänsteverksamhet.  

 

 

6.2.3 Bör fler än en organisation vara behörig att ingå avtal med 

avtalslicensverkan?  

 

Som tidigare nämnts föreslogs i utredningen att endast en organisation per område eller 

delområde bör anses behörig att ingå avtal med avtalslicensverkan. Enligt utredningen 

bör endast den organisation som är mest representativ och bäst tillvaratar 

upphovsmännens intressen vara behörig eftersom det bidrar till mer tydlighet.175 

Regeringen höll som sagt inte med utredningen i den här frågan och valde därför att 

behålla nuvarande ordning. Genom att ändra representativitetskravet till att endast ge 

behörighet till de organisationer som, förenklat sagt, är störst och bäst, skulle 

konkurrensen kunna hämnas. Regeringen är inte heller övertygad om att det skulle bli 

tydligare om bara en organisation per område skulle vara behörig att ingå avtal med 

avtalslicensverkan. Som exempel nämner regeringen att det blir enklare att avgöra om 

två relativt jämnstarka organisationer båda var för sig företräder ett flertal upphovsmän 

än att bedöma vilken av dem som är mest representativ. I andra nordiska länder uppstår 

                                                         
173 Direktiv 2014/26/EU, om kollektiv förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter och 

gränsöverskridande licensiering av rättigheter till musikaliska verk för användning på nätet på den inre 

marknaden, art.1.  
174 Direktiv 2006/123/EG, om tjänster på den inre marknaden. 
175 SOU 2010:24 s. 200 ff.  
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inte riktigt det problemet eftersom att de har en ordning som godkänner 

organisationen.176  

 

Motargumenten som regeringen lyfter fram för att ändra representativitetskravet är 

högst relevanta. Det är otroligt viktigt att konkurrensen inte hämnas och att större makt 

ges till de organisationer som redan är störst och bäst på sitt område. Även om 

avtalslicenssystemet bygger på att vi har stora och välfungerande organisationer bör inte 

nya organisationer begränsas möjlighet till att ingå avtal med avtalslicensverkan. Jag är 

övertygad om att nya organisationer också kan vara välfungerande och förvalta 

upphovsmännens rättigheter på ett lämpligt sätt. Som tidigare nämnts kommer nu även 

CRM-direktivet från EU att bli gällande som syftar till att säkerställa att 

förvaltningsorganisationerna förvaltar upphovsrätten och närstående rättigheter på ett 

välfungerande sätt.177 Många mindre organisationer kanske kan bli större och växa 

genom införandet av den generella avtalslicensen eftersom den öppnar upp för att 

använda sig av avtalslicenser på nya områden också. Det vore synd om mindre 

organisationer skulle förlora den chansen och att avtalslicenssystemet istället skulle 

bygga på monopol. Både nya organisationer och nu även utländska organisationer måste 

få en chans att kunna växa, vilket de kan göra om de ingår avtal med stöd av den 

generella avtalslicensen.  Istället anser jag, i likhet med regeringen, att flera 

organisationer ska anses behöriga att ingå avtal med avtalslicensverkan så länge de 

uppfyller representativitetskravet om att företräda ett flertal upphovsmän till i Sverige 

använda verk på området samt har en viss ekonomisk och administrativ stabilitet.  

 

 

6.2.4 Slutsats  

 

Sammanfattningsvis har jag kommit fram till att lagen inte bör ändras i något avseende 

för att den generella avtalslicensen ska kunna fungera på ett tillfredställande sätt i 

praktiken. Den generella avtalslicensbestämmelsens lydelse är i och för sig väldigt 

allmän i sin karaktär vilket skulle kunna innebära tillämpningssvårigheter i praktiken. 

Men för att uppnå syftet om att ha en flexibel och tidsenlig lagstiftning är nuvarande 

                                                         
176 Prop. 2012/13:141 s. 32 ff. 
177 Direktiv 2014/26/EU, om kollektiv förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter och 

gränsöverskridande licensiering av rättigheter till musikaliska verk för användning på nätet på den inre 

marknaden, art.1. 
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lydelse motiverad enligt min mening. Det som är lite oroväckande dock är att det som 

skrivs i förarbetena om framförallt rekvisitet förutsättning för utnyttjandet möjligen inte 

har täckning i lagen. Ett alternativ hade varit att införa lagrådets förslag på ändring om 

att stadga att det inte ska vara möjligt att på förhand avgöra vilka verk som kan komma 

att användas.178 Det skulle möjligtvis leda till en tydligare lag men det skulle också 

innebära en begränsning av den generella avtalslicensens tillämpningsområde. I 

slutändan anser jag att en mer allmän lag är att föredra för att täcka in alla eventuella 

avtalslicenssituationer och skapa en flexibel lagstiftning. Vad gäller diskussionen kring 

att införa en godkännandeordning har jag kommit fram till att det inte finns ett större 

behov av en sådan ordning eftersom att jag anser att parterna själva är de mest lämpade 

att fatta beslut om avtalslicens. Enligt min mening är inte heller en godkännandeordning 

motiverat av tvingande hänsyn till allmänintresset vilket är ett krav enligt EU:s 

tjänstedirektiv.179 Vidare anser jag inte heller att endast en organisation per område 

borde vara behörig att ingå avtal med avtalslicensverkan. En sådan ordning skulle 

hämna konkurrensen vilket inte är eftersträvansvärt.    

 

 

6.3 På vilka områden och i vilka situationer kommer den generella 

avtalslicensen att tillämpas? 

 

Det är svårt att förutse på vilka områden och i vilka situationer den generella 

avtalslicensen kommer att tillämpas.  Genom att läsa författningskommentarerna samt 

göra utblickar på dansk rätt går det dock att göra en del kvalificerade antaganden. 

Framförallt redogörs i propositionen för i vilka situationer den generella avtalslicensen 

inte kan användas.180 Men det nämns också tre olika situationer där den generella 

avtalslicensen skulle kunna bli möjlig: vid överföring av verk för 

undervisningsändamål, digitalisering av verk som finns hos kulturarvsinstitutionerna 

samt vid utnyttjande av verk i samband med tidsförskjuten uppspelning av TV-

program.181 En av dessa situationer har som sagt redan realiserats i praktiken och det är 

avtalet mellan Copyswede och Magine TV som gör det möjligt för tidsförskjuten 

                                                         
178 Lagrådet, utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-03-14. 
179 Direktiv 2006/123/EG, om tjänster på den inre marknaden (art.9).  
180 Se avsnitt 4.2.2 i uppsatsen.  
181 Prop. 2012/13:141 s. 57. 
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uppspelning av TV-program.182 Vad avser de andra två situationerna har inte den 

generella avtalslicensen använts inom dessa området så vitt jag vet, men mycket talar 

för att det kommer ske inom närmsta framtid. Bland annat har Sveriges Författarförbund 

under en längre tid varit angelägna om att digitalisera den så kallade litteraturskatten 

vilket möjligen kan ske genom den generella avtalslicensen.183  

 

Förhoppningarna om att den generella avtalslicensen kommer få stor praktisk betydelse 

inom befintliga områden men även inom nya områden är minst sagt stora. Frågan är 

dock om den generella avtalslicensen kommer få så stort genomslag som många berörda 

parter hoppas på. Än så länge har som sagt endast två avtal fått utsträckt verkan med 

anledning av den generella avtalslicensen och det är avtalet mellan organisationen 

Copyswede och tv-bolaget Magine TV som jag har redogjort för tidigare.184 Avtalet som 

gör det möjligt för Magine TV:s användare att starta om SVT:s program oavsett enhet, 

sägs vara en byggsten i den utvecklande upphovsrätten som både matchar dagens tv-

tittande och ger upphovsmännen ersättning för användandet.185 Det andra avtalet som 

Magine TV nyligen har ingått med stöd av den generella avtalslicensen har även det 

varit av stor betydelse då det innebär större frihet för användarna att kunna titta på TV 

var, hur och när de vill.186 På TV-området har alltså den generella avtalslicensen redan 

fått effekt och nu återstår att se på vilka andra områden avtalslicensen kan antas få 

genomslag.  

 

 

6.3.1 Vägledning av de särskilda avtalslicenserna 

 

I propositionen uttalar regeringen att den generella avtalslicensen bör bygga på samma 

princip som de särskilda avtalslicenserna i 42 b – 42 g §§ URL. Vidare bör inte den 

generella avtalslicensen ersätta de särskilda avtalslicenserna utan ska ses som ett 

                                                         
182 http://news-se.magine.com/pressreleases/magine-tv-foerst-med-catch-up-foer-svt-s-program-erbjuder-

nu-programtablaan-baade-live-och-sju-dagar-tillbaka-1007233. 
183http://wse.edgeguide.com/sff/images.nsf/0/4A8FCA04C7B9AAA7C12572A300394608/$file/SFF_om

_digitalisering_av_litteraturskatten_och_avtalslicens.pdf.  
184 Se avsnitt 1.1 i uppsatsen.  
185 http://www.copyswede.se/2014/01/omstart-av-svts-kanaler-fran-valfri-enhet-mojlig-tack-vare-nytt-

avtal/.  
186 http://news-se.magine.com/pressreleases/magine-tv-foerst-med-catch-up-foer-svt-s-program-erbjuder-

nu-programtablaan-baade-live-och-sju-dagar-tillbaka-1007233.  



60 

 

komplement till dem.187 Det är därför sannolikt att den generella avtalslicensen kommer 

att användas inom befintliga områden och ge nuvarande avtalslicenser utsträckt verkan. 

Exempelvis anförs i propositionen att ett avtal med stöd av 42 c § URL om 

exemplarframställning för undervisningsändamål kan utsträckas till att även gälla 

överföring av verk med stöd av den generella avtalslicensen.188  Vidare torde inte de nya 

områden som eventuellt kan bli aktuella i och med den generella avtalslicensen skilja 

sig i större utsträckning från de områden som de särskilda avtalslicenserna tar sikte på. 

Som tidigare nämnts är det gemensamma för de särskilda avtalslicenserna att det rör sig 

om situationer där det finns ett behov av att utnyttja en stor mängd verk samtidigt som 

det inte på förhand är möjligt att avgöra vilka verk som kan komma att behövas.189 

Rekvisitet förutsättning för utnyttjandet avser att begränsa bestämmelsens 

användningsområde just för att de här situationerna ska bli aktuella. 

Sammanfattningsvis konstaterar jag att den generella avtalslicensen kommer att 

tillämpas i liknande situationer så som de särskilda avtalslicenserna tillämpas idag.    

 

 

6.3.2 Utblickar på dansk rätt 

 

Bestämmelsen om generell avtalslicens infördes i dansk rätt redan år 2008 och av den 

anledning kan det vara bra att snegla lite på hur bestämmelsen har fungerat där. Som 

framgår av redogörelsen under kapitel fem har den generella avtalslicensen tillämpats 

flertalet gånger genom godkännande av Kulturministeriet i Danmark. Sannolikheten för 

att den generella avtalslicensen kommer användas på liknande användningsområden i 

Sverige som den har gjort i Danmark är relativt hög enligt min bedömning. Redan idag 

finns som sagt två befintliga avtal i Sverige som har fått utsträckt verkan med stöd av 

den generella avtalslicensen och de går att likna med de danska avtalen ”Start Forfra” 

och ”Sista døgn” på TV-området.190  

 

De flesta avtal som har godkänts i Danmark med anledning av den generella 

avtalslicensen har handlat som digitalisering och tillgängliggörande av verk online på 

                                                         
187 Prop. 2012/13:141 s. 53 
188 A.prop. s. 85.  
189 A.prop. s. 54 f.  
190 Copydan Verdens TV, KODA, NCB – Start Forfra, beslut om förlängning 10 sep. 2013 och Copydan 

Verdens TV, KODA, NCB – Sidste døgn, beslut av Kulturministeriet den 22 mars 2013. 
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internet. Exempelvis på litteraturområdet finns godkända avtal om digitalisering av 

äldre tidsskrifter, ordböcker och lexikon med stöd av den generella avtalslicensen vilka 

jag har redogjort för i avsnitt 5.3.2. I och med att vi lever i en digital miljö där det blir 

allt mer vanligt att användare behöver hantera mycket stora mängder verk tror jag att 

den generella avtalslicensen även i Sverige kommer användas främst inom det digitala 

området. Förmodligen kommer den digitala marknaden på sikt även att öka ännu mer 

vilket talar för att den generella avtalslicensen kommer främst användas inom det 

digitala området. Bland annat finns det ett stort behov av att digitalisera äldre verk som 

finns hos kulturarvsinstitutionerna för att de inte ska försvinna vilket möjligen kan ske 

med stöd av den generella avtalslicensen. En av anledningarna till att den generella 

avtalslicensen infördes i svensk rätt var också för att möta den digitala utvecklingen och 

därför vore det förvånande om bestämmelsen inte kommer användas främst inom det 

digitala området.191  

 

Den generella avtalslicensen har enligt min bedömning fått ett stort genomslag i dansk 

rätt. Jag tror att den generella avtalslicensen kommer få genomslag i svensk rätt också, 

men kanske inte lika stor framgång som den har fått i dansk rätt. Det finns en del 

skillnader i svensk och dansk rätt, vilka jag har redogjort för under avsnitt 5.2, som är 

av betydelse för hur den generella avtalslicensen tillämpas. Den främsta skillnaden är att 

det i svensk rätt finns ett lagstadgat rekvisit om att avtalslicensen måste vara en 

förutsättning för utnyttjandet enligt svensk rätt. Enligt min bedömning innebär det här 

rekvisitet att tillämpningsområdet i svensk rätt är mer begränsad än i dansk rätt. 

Förvisso omnämns i danska förarbeten att det inte ska vara praktiskt möjligt att ingå 

individuella avtal för att kunna tillämpa den generella avtalslicensen men jag tolkar det 

som ett mildare krav i förhållande till rekvisitet förutsättning för utnyttjandet. Trots 

skillnaderna i rättsordningarna anser jag att dansk rätt kan tjäna som inspirationskälla på 

vilka områden den generella avtalslicensen kan komma att användas. Därför tror jag att 

många organisationer och användare kommer göra utblickar på dansk rätt framöver för 

att hämta inspiration om i vilka situationer den generella avtalslicensen kan användas.  

 

 

                                                         
191 Prop. 2012/13:141 s. 29 f. 
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6.3.3 Oändliga möjligheter 

 

Syftet med en generell avtalslicens är som tidigare nämnts att införa en flexibel 

lagbestämmelse som inte kräver återkommande lagändringar. I och med att den 

generella avtalslicensen är så pass allmän och flexibel i sin utformning innebär det att 

den kan bli tillämplig på alla möjliga områden. Möjligheterna är med andra ord 

oändliga och det går inte att förutse alla situationer som den generella avtalslicensen kan 

komma att användas. En del remissinstanser har riktat kritik mot det här och anser att 

bestämmelsen inte är tillräkligt avgränsad.192 Viss vägledning finns genom att läsa 

författningskommentarer och blicka ut på dansk rätt som jag har konstaterat i 

föregående avsnitt, men exakt vilka områden som kommer bli aktuella går inte att säga. 

Lagen är därmed relativt oförutsebar vilket kanske inte är särskilt rättsäkert och 

betryggande. Samtidigt öppnar bestämmelsen om den generella avtalslicensen upp för 

oändliga möjligheter för avtalslicenssystemet och kan vara tidsenlig i den digitala miljö 

som vi lever i idag där den tekniska utvecklingen gör ständiga framsteg. Som 

kulturutskottet har konstaterat kan den generella avtalslicensen bli särskilt användbar 

för att lösa massutnyttjanden av verk på ett smidigt sätt på internet och digitala miljöer. 

Bland annat kan bestämmelsen komma att få betydelse vid rättighetsklarering vid 

massdigitalisering på filmområdet där det inte tidigare har funnits avtalslicenser.193  

 

Som tidigare nämnts återstår det att se på vilka områden den generella avtalslicensen 

kommer att användas. Det är främst marknaden som styr på vilka områden det finns 

behov av att klarera rättigheter på ett smidigt sätt. Användare vill förmodligen inte 

utlysa en avtalslicens där det kan krocka med andra utnyttjanden eller där marknaden 

redan fungerar på ett tillfredställande sätt. Den generella avtalslicensen kommer därmed 

att användas i situationer där marknaden inte har lyckats (”market failure”) med att 

klarera rättigheterna vid masshantering av verk. Möjligheterna är oändliga och det är 

just det som gör att den generella avtalslicensen förmodligen kommer bli ett attraktivt 

instrument att använda sig av i praktiken.  

 

 

                                                         
192 Se bland annat Svenska Antipiratbyrån ekonomisk förening, Sveriges Videodistributörers Förening,  

Sveriges Filmuthyrareförening remissvar, Sveriges advokatsamfunds remissvar och Svenska 

Musikförläggareföreningens remissvar.  
193 Yttrande 2012/13:KrU2y s. 5f. 
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6.3.4 Slutsats 

 

Som sagt går det inte att förutse exakt på vilka områden och i vilka situationer den 

generella avtalslicensen kommer att tillämpas, vilket delvis också är själva meningen 

med bestämmelsen. Även om det kan upplevas som något rättsosäkert med en något 

oförutsebar lagbestämmelse krävs det enligt min mening för att upphovsrätten ska 

kunna vara tidenlig med den digitala utvecklingen. För det är framförallt inom det 

digitala området som den generella avtalslicensen förutspås att tillämpas vilket inte 

minst har visat sig vara fallet i dansk rätt. Genom att göra utblickar på dansk rätt och 

hämta inspiration kan vi kanske förvänta oss massdigitalisering på litteraturområdet 

inom snar framtid. Även på audioområdet har den generella avtalslicensen fått 

genomslag i dansk rätt, vilket förmodligen också kommer ske i svensk rätt. Dock bör 

det poängteras att det råder vissa skillnader mellan svensk och dansk rättsordning, vilket 

innebär att det inte går att snegla på dansk rätt allt för mycket utan att vara medveten om 

skillnaderna. Däremot går det desto bättre att finna vägledning i de särskilda 

avtalslicenserna i svensk rätt som stadgas i 42 b – 42 g §§ URL. Dels förväntas den 

generella avtalslicensen fungera som ett komplement till de särskilda avtalslicenserna 

och dels bygger den på samma principer som övriga avtalslicenser. 194 

                                                         
194 Prop. 2012/13:141 s. 53 
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7 Avslut 

 

 

Avtalslicenssystemet har funnits i svensk rätt under en lång tid och har under alla de här 

åren fungerat mycket väl i praktiken. Det har visat sig vara ett effektivt system som på 

ett lämpligt sätt löser rättighetsklareringen när användare behöver hantera stora 

mängder av verk. Att lagstiftaren valde att utöka avtalslicenssystemet med en generell 

avtalslicens var därmed inte särskilt oväntat. Efter att ha redogjort för gällande rätt på 

området och vad den generella avtalslicensen innebär delar jag 

upphovsrättsutredningens bedömning om att bestämmelsen förmodligen kommer 

medföra stora fördelar för samhället i stort.195 Detta gäller såväl ur ett kulturbevarande 

som ur ett ekonomiskt perspektiv. Samtidigt går det inte att bortse från att den generella 

avtalslicensen innebär en begränsning av upphovsmannens ensamrätt till sitt verk. Trots 

det kan upphovsmännens intresse upprätthållas genom att utanförstående upphovsmän 

har rätt till precis samma ersättning och villkor som de upphovsmän som är anslutna till 

organisationen. Vidare finns som tidigare nämnts också möjligheten till ”opt out”. Mot 

bakgrund av ovanstående anser jag att den generella avtalslicensen är en legitim 

begränsning av upphovsmannens ensamrätt till sitt verk och att lagstiftningen är 

balanserad. På fråga ett i min analys som var om vi bör ha en generell avtalslicens i 

svensk lag kom jag därför slutligen fram till att mitt svar är ja, under förutsättning att 

bestämmelsen medför alla de positiva effekter i samhället som bestämmelsen förväntas 

göra.   

 

Fråga två i min analys var om det finns ett behov av att ändra gällande rätt för att den 

generella avtalslicensen ska fungera på ett tillfredställande sätt i praktiken. Min slutsats 

är att det inte behövs några ändringar utan jag bedömer att den generella avtalslicensen 

kommer fungera bra i praktiken. Jag anser att en allmän lag är att föredra för att täcka in 

alla eventuella avtalslicenssituationer och skapa en flexibel lagstiftning. Att införa en 

godkännandeordning i likhet med som finns i dansk rätt är inte heller något som jag 

anser behövs i svensk rätt. Det är parterna själva som bäst vet hur förhållandena ser ut 

på just deras område och därför anser jag att de själva bör fatta beslut om avtalslicens. 

Vidare har jag konstaterat att det möjligen kan föreligga en konflikt med EU:s 

                                                         
195 SOU 2010:24 s. 281 f. 
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tjänstedirektiv om att införa en godkännandeordning.196 Enligt min bedömning finns det 

en risk för att så är fallet, eftersom att en godkännandeordning inte är motiverad av 

tvingande hänsyn till allmänintresset. Slutligen anser jag inte heller att endast en 

organisation per område borde vara behörig att ingå avtal med avtalslicensverkan 

eftersom det hämnar konkurrensen.  

 

Min sista frågeställning var på vilka områden och i vilka situationer den generella 

avtalslicensen kan komma att tillämpas. Min slutsats är att det inte går att förutse exakt 

på vilka områden och i vilka situationer avtalslicensen kommer att användas på men att 

det går att få vägledning genom att titta på de särskilda avtalslicenserna och genom att 

göra utblickar på dansk rätt. Vidare bedöms den generella avtalslicensen både fungera 

som ett komplement till redan befintliga områden, men också på helt nya områden. 

Många befintliga avtalslicensavtal kan därmed få utsträckt verkan i och med den 

generella avtalslicensen. Bland annat nämns i förarbetena att ett avtal med stöd av 42 c 

§ URL om exemplarframställning för undervisningsändamål kan utsträckas till att även 

gälla överföring av verk.197 Framförallt spår jag en ljus framtid för den generella 

avtalslicensen inom det digitala området eftersom att det är främst inom det området 

som den generella avtalslicensen har tillämpats i dansk rätt. Det blir också allt mer 

vanligt med digital masshantering och jag bedömer att den generella avtalslicensen kan 

möta det behov som finns av att klarera rättigheterna i och med den digitala 

utvecklingen.  På de områden där marknaden hittills inte har lyckats med att klarera 

rättigheterna vid masshantering kan den generella avtalslicensen komma att fungera 

som ett lämpligt verktyg.  

 

Sammanfattningsvis anser jag att den generella avtalslicensen är en bestämmelse som 

kan medföra stora fördelar för samhället i stort och som på sannolika skäl kan komma 

att fungera väl i praktiken. Min bedömning är att den generella avtalslicensen kommer 

uppfylla alla de förhoppningar som många berörda parter har hoppats på, men det 

återstår att se. Oavsett vad som händer på området ska det bli spännande att följa 

utvecklingen av den generella avtalslicensen och dess tillämpning i framtiden.  

 

 

                                                         
196 Direktiv 2006/123/EG, om tjänster på den inre marknaden (art.9).  
197 Prop. 2012/13:141, s. 85.  
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http://www.advokatsamfundet.se/Documents/Advokatsamfundet_sv/Remissvar/322404_20100902165628.pdf
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Svenska Förläggareföreningen och Föreningen Svenska Läromedel remissvar, hämtad  
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http://www.forlaggare.se/sites/default/files/Avtalad%20upphovsr%C3%A4tt.pdf
http://kum.dk/uploads/tx_templavoila/Copydan%20Verdens%20TV%20KODA%20NCB-%20Sidste%20Dogn.pdf
http://kum.dk/uploads/tx_templavoila/Copydan%20Verdens%20TV%20KODA%20NCB-%20Sidste%20Dogn.pdf
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http://kum.dk/uploads/tx_templavoila/Aftalelicens%20Copydan%20Verdens%20TV,%

20KODA%20og%20NCB%20Start-Forfra.pdf (2014-04-22) 
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Copydan Tekst & Node – Mediehuset Ingeniøren, beslut av Kulturministeriet den 3 sep. 
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http://kum.dk/uploads/tx_templavoila/Aftalelicens%20Copydan%20Verdens%20TV,%20KODA%20og%20NCB%20Start-Forfra.pdf
http://kum.dk/uploads/tx_templavoila/Aftalelicens%20Copydan%20Verdens%20TV,%20KODA%20og%20NCB%20Start-Forfra.pdf
http://kum.dk/uploads/tx_templavoila/Godkendelse%20-%20TV%20til%20sofarende.pdf
http://kum.dk/uploads/tx_templavoila/Godkendelse%20-%20TV%20til%20sofarende.pdf
http://kum.dk/uploads/tx_templavoila/copydan_tekst_og_node_1005%202010(3).pdf
http://kum.dk/uploads/tx_templavoila/Copydan%20Tekst%20Node%20-%20Dansk%20Biograf%20Leksikon.pdf
http://kum.dk/uploads/tx_templavoila/Copydan%20Tekst%20Node%20-%20Dansk%20Biograf%20Leksikon.pdf
http://kum.dk/uploads/tx_templavoila/Copydan%20Tekst%20Node%20-%20Den%20Arnamagnaanske%20Kommission.pdf
http://kum.dk/uploads/tx_templavoila/Copydan%20Tekst%20Node%20-%20Den%20Arnamagnaanske%20Kommission.pdf
http://kum.dk/uploads/tx_templavoila/afsendt%20godkendelse%20(aftalelicens%20vedr.%20privatkopiering%20v.%20handicaphjalpere)%20%5bDOK1459600%5d.PDF
http://kum.dk/uploads/tx_templavoila/afsendt%20godkendelse%20(aftalelicens%20vedr.%20privatkopiering%20v.%20handicaphjalpere)%20%5bDOK1459600%5d.PDF
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