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1. Inledning
1.1 Bakgrund och konflikt

Denna uppsats kretsar kring tre olika discipliner. Dels arbetsrätten och arbetsgivarens 

rätt  att skörda frukterna av arbetstagarens arbete i utbyte mot lön och andra 

anställningsförmåner. Dels upphovsrätten och upphovsmannens rätt  att dra ekonomisk 

vinning av sitt upphovsrättsliga skapande. På ett djupare plan sammanvävs även dessa 

discipliner med ett tredje område, nämligen avtalsrätten.

Enligt arbetsrätten har arbetsgivaren rätt till arbetstagarens resultat, men enligt 

upphovsrätten så äger upphovsmannen sitt verk. Om personen i fråga är anställd för att 

utföra immaterialrättsligt skapande bör problemet oftast  vara litet. Dessa arbetsuppgifter 

faller då generellt inom anställningsavtalets stipulerade arbetsskyldighet. Skälig 

ersättning utöver den vanliga lönen kan ändock i vissa fall bli aktuell. Om däremot 

arbetstagaren är anställd för något annat, än i första hand upphovsrättsligt skapande, 

uppstår en normkollision. I svensk rätt har domstolar när de konfronterats med detta 

problem vid flera tillfällen löst konflikten genom att döma utifrån det  konkludenta 

handlandet. Handlandet, eller passivitet att hävda sin rätt, har då utvidgat avtalet och 

detta anses ha kommit till stånd ”underförstått” eller genom ett ”tyst medgivande”. På 

så sätt  har domstolen ansett att parterna handlat som om ett  avtal funnits, och vad gäller 

det enskilda upphovsverket, kommer anställningsavtalet mellan parterna anses vara 

utvidgat. Till saken hör emellertid att arbetstagaren ofta har, i förhållande till sin 

arbetsgivare, en underordnad ställning. En arbetstagare som vägrar att lyda order kan 

göra sig skyldig till arbetsvägran. Arbetsvägran anses illojalt och kan utgöra saklig 

grund för uppsägning. En arbetstagare som inte handlar i enlighet med sin arbetsgivares 

önskan riskerar att hamna i onåd hos denne. Detta har artikel 29 gruppen tagit med i sin 

bedömning vad gäller ett giltigt samtycke. Gruppens uppgift  är att se till att 

dataskyddsdirektivet tillämpas på ett enhetligt  sätt inom EU - och har med anledning av 

detta, satt  upp vissa kriterier för vad som ska utgöra ett  giltigt samtycke enligt 

personuppgiftslagen. Så till vida kan ett samtycke enligt personuppgiftslagen gälla t.ex. 

huruvida en arbetsgivare har rätt  att samla in personuppgifter från sina anställda. 

Arbetstagarens ”tysta samtycke” anses då inte giltigt i förhållande till arbetsgivaren 
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eftersom dessa parters statusförhållande är så pass ojämnt.1  Artikel 29 gruppens 

bedömningsmodell utgår från behandling av personuppgifter, men gruppen utesluter 

inte att samma bedömning görs inom andra områden.2  Inom upphovsrätten gäller 

sakfrågan inte personuppgifter, även om verken som produceras anses vara starkt 

knutna till sin upphovsman. Istället får vi se till de ekonomiska värden som kan föras 

över från arbetstagare till arbetsgivare. Om ett tyst eller konkludent samtycke mellan 

arbetsgivare och arbetstagare anses ogiltigt enligt EU-rätten vad gäller behandling av 

personuppgifter finns det anledning att  misstänka att en överlåtelse av upphovsrättslig 

egendom borde bedömas på samma sätt. 

1.2 Syfte, disposition och frågeställning

I SOU 2010:24 har utredningen undersökt frågan huruvida upphovsmäns rätt  behöver 

stärkas  i egenskap av avtalspart. I betänkandet förslås att reglerna om förlagsavtal tas 

bort och ersätts med generella avtalsregler. Dessa nya avtalsbestämmelser ska kräva 

klara och väl preciserade avtal.3 Detta ska ställas mot de tysta eller konkludenta avtal, 

som ibland kan fungera som avtalsmekanism för övergång av upphovsrättsliga verk 

inom ett anställningsförhållande. Även om det kan ifrågasättas huruvida parterna ska 

anses som jämställda i ett uppdragsavtal, så ska detta ställas mot det faktum att inom ett 

anställningsförhållande anses arbetstagaren vara en väsentligt svagare avtalspart. Detta 

sakförhållande verkar dock, enligt mig, på inget sätt  påverka domstolarnas bedömning 

vad gäller övergång av upphovsrätt i ett anställningsförhållande, eftersom det faktum att 

arbetstagaren har en väsentligt svagare avtalsposition inte nämns i något av de 

granskade fallen. Svenskt näringsliv är beroende av ett sunt affärsklimat där 

investeringar i kreativitet  har ett rimligt skydd. Ett sådant skydd kan uppnås genom 

avtal. Om ett sådant avtal inte är klart eller tydligt preciserat borde, anser jag, skälig 

ersättning utgå vad gäller sådant som inte är reglerat mellan parterna. 
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Min uppsats syftar till att utreda om svensk domstol i likhet med artikel 29 gruppen, i 

ett  de lege ferenda perspektiv, ”vad lagen borde vara”, i större utsträckning än vad som 

nu sker, borde ta ställning till arbetstagarens underordnande ställning vid bedömning av 

övergång av dennes upphovsrättsliga egendom. Vidare kommer jag, i likhet med SOU 

2010:24, att undersöka om det är motiverat att i lag skapa förutsättningar vad gäller 

skälig ersättning för berörda arbetstagare. För att göra denna bedömning måste visa 

delar av gällande rätt inom både arbetsrätt och upphovsrätt  diskuteras. Båda dessa 

ämnen är stora till sitt  omfång och en fullständig redogörelse kommer inte kunna göras 

inom ramen för denna uppsats. Första delen av uppsatsen kommer att behandla de 

arbetsrättsliga momenten, så som exempelvis arbetsgivarens rätt att leda och fördela 

arbetet. I den andra delen diskuteras vissa grundläggande beståndsdelar av 

upphovsrätten. I den tredje och sista delen kommer jag presentera artikel 29 gruppens 

syn på ett giltigt samtycke samt förklara varför denna metod, enligt mig, borde få 

genomslag även inom arbetsrätten. Utöver - och i samband med denna sista del - 

kommer även frågan om skälig ersättning att diskuteras. 

1.3 Metod

I likhet med många andra rättsvetenskapliga uppsatsskribenter, som skriver 

examensarbete vid Uppsala universitets juridiska fakultet, tillämpar jag en 

rättsdogmatisk metod. En tillämpning av traditionellt  rättsdogmatisk metod innebär att 

den juridiska forskningen sker utifrån lagstiftning, rättspraxis, förarbeten samt doktrin 

och dylikt. Rättsdogmatiken har av Jareborg beskrivits som ”en rekonstruktion av 

gällande rätt”.4  Inom ramen för denna rekonstruktion ska hänsyn givetvis tas till 

gällande rätt, ”de lege lata”, men förslag på nya sätt att lösa juridiska problem kan även 

i vissa fall vara på sin plats - dvs. hur gällande rätt borde vara.5 

Många juridiska frågor har en stark koppling till politiska och moraliska överväganden 

och även denna uppsats påverkas givetvis av författarens ideal och värdegrund.    
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Hur olika intressen ska balanseras är inte helt självklart, men min förhoppning är att till 

så stor del som möjligt ta hänsyn till båda arbetsgivares och arbetstagares intressen, för 

att på så sätt skapa en så nyanserad bedömningsgrund som möjligt.
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2. Arbetsrätt
2.1 Arbetet och dess former 

De samlade normer som reglerar förhållandet  mellan arbetstagare och arbetsgivare 

benämns vanligen arbetsrätt. Dessa normer utgörs av det anställningsavtal som träffas 

mellan arbetstagare och arbetsgivare. Ytterligare bildas norm genom kollektivavtal som 

arbetsmarknadernas parter har framförhandlat samt av den skyddslagstiftning som har 

röstats fram av riksdagen. För arbetsrättsliga tvister finns en särskild domstol, 

arbetsdomstolen (AD). 

Betalt arbete sker generellt i två olika former. Dels det som sker inom ramen för en 

anställning och dels det som utförs inom ramen för ett uppdragsavtal. Innan 

arbetsavtalet har klassificerats, som den ena eller andra formen, så kallas parterna ofta 

den arbetspresterande och huvudmannen.6 På grund av den EU rättsliga lagstiftningens 

påverkan på den svenska lagstiftningen benämns uppdragsavtal numera ofta som avtal 

om tjänst.7 Ett av huvuddragen inom ett uppdragsförhållande är att uppdragstagaren ska 

utföra ett visst  arbete eller ett arbete med visst resultat.8  I ett uppdragsavtal anses 

parterna, uppdragstagaren och uppdragsgivaren, vara i princip jämställda eftersom 

uppdragstagaren ofta har flera olika kunder och dessutom inte sällan innehar egen 

utrustning och lokal. Att  en uppdragstagare anses jämställd är förmodligen i flesta fall 

att  hänföra till att båda parter utgörs av juridiska personer. Min inställning är dock att 

för att  det ska kunna råda en reell jämställdhet i avtalsförhållandet krävs ett  visst 

ekonomiskt oberoende i partsförhållandet. 

Inom arbetsrätten är arbetstagarbegreppet centralt eftersom begreppets 

tillämpningsområde utgör den skiljelinje som särskiljer arbetstagare från uppdragstagare 

(självständiga företagare) och därmed avgör vilken lagstiftning som blir tillämplig. 

Klassificeringen kan skapa problem. Många uppdragstagare står under beställarens 

arbetsledning vilket ska vägas mot att många arbetstagare i hög grad själva är ansvariga 
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för arbetet som bedrivs.9  Dessutom finns det  ett stort antal mellanformer av avtal och 

anställningsformer som ligger i en gråzon mellan de ytterligheter som kan sägas utgöras 

av den ”underordnande arbetstagaren” och den ”självständiga uppdragstagaren”.10 

Arbetsgivaren är arbetstagarens motpart i ett anställningsförhållande. Detta innebär att 

arbetsgivaren är det rättssubjekt som arbetstagaren ska rikta sina anspråk gentemot vad 

gäller fordringar som uppstått på grund av anställningsavtalet. En arbetsgivare kan vara 

både en juridisk och en fysisk person.11  Den som betalar ut lön till arbetstagaren 

betraktas generellt som arbetsgivare i rättslig mening.12  Enligt 6 c § LAS ska 

arbetsgivaren lämna skriftlig information till arbetstagaren om alla villkor som är av 

väsentlig betydelse för anställningsavtalet eller anställningsförhållandet. Detta 

inkluderar arbetsgivarens namn och adress. Den ökade användningen av 

bemanningsföretag har bidragit till fler tvister har uppståt kring huruvida 

avtalsförhållandet rör bemanning eller arbetsförmedling. Tvistens slutgiltiga lösning får 

inverkan på vem som är att anse som arbetsgivare.13

2.2 Arbetstagarbegreppet

Svensk rätt  har inte alltid haft ett  arbetstagarbegrepp. Under tidigt 1800-tal var den 

rådande utgångspunkten att olika löntagare hänfördes till olika yrkesgrupper. Till 

exempel kallades arbetare inom jordbruket och tjänare i hushåll för legohjon medan 

högt kvalificerade tjänstemän kallades för betjänter.14  En politisk brytpunkt kom 

emellertid 1935 i och med att socialdemokraterna kritiserade ett förslag till ny 

arbetslagstiftningen. En uppdelning av medborgare i klasser som stipulerade olika 

förmåner ansågs inte stå i samklang med det som kännetecknade den demokratiska 
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9 Arbetsrätt, Glavå, s. 116 f.

10 Ds 2002:56, s. 91.

11 Arbetsrätt, Glavå, s. 117. 

12 Anställningsförhållandet, Källström & Malmberg, s. 36.

13 Arbetsrätt, Glavå, s. 119.

14 Ds 2002:56, s. 83.



samhällsutvecklingen.15  Istället har det inom svensk lagstiftning till stor del ansetts 

eftersträvansvärt med likabehandling för olika yrkesgrupper.  Vissa rättsliga frågor har 

dock lämnats oreglerade eller gjorts semidispositiva så att branschvisa anpassningar har 

kunnat ske genom kollektivavtal.16   På så sätt  har det till exempel lagstiftats om 

ersättning för arbetstagares uppfinningar, i vissa fall, utöver grundlönen. Inom andra 

områden har kollektivavtal skrivits vilket gett mediabolag omfattande rätt till 

journalisters litterära verk. Fram till 1970-talet var den politiska hållningen att det 

civilrättsliga arbetstagarbegreppet i tveksamma fall skulle vara inkluderande. Utöver 

detta eftersträvades en rättsutveckling mot en mer vidsträckt tillämpning av 

arbetstagarbegreppet.17  Det vill säga i bedömningen om en arbetspresterande skulle 

anses vara arbetstagare eller inte - skulle bedömningen göras till dennes fördel. På så 

sätt skulle få grupper falla utanför det arbetsrättsliga skyddsnätet.18 

Utgångspunkten är att begreppet ska var enhetligt oavsett om det är fråga om civil-, 

social- eller skatterättsliga spörsmål.19  Dock saknas en enhetlig definition inom dessa 

rättsområden.20  Historiskt sett har även begreppet tolkats olika beroende på vilken 

instans som har haft  fallet för prövning. På så sätt har det utvecklats ett civilrättsligt och 

ett socialrättsligt arbetstagarbegrepp. I det socialrättsliga arbetstagarperspektivet ges 

större utrymme för den arbetspresterandes skyddsbehov vilket har resulterat i att till 

exempel en frisör som arrenderar en del i en salong har bedömts vara arbetstagare i 

socialförsäkringssammanhang, men inte i arbetsrättssammanhang.21 

Sedan F-skattereformen 1993 är det inte parterna själva som bedömer om det föreligger 

ett  anställningsförhållande dem emellan, utan det är numera huvudsakligen den 

skatteform som en person har, som är avgörande för vem som ska betala 
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15 SOU 1935:18, s. 200.

16 Ds 2002:56, s. 85.

17 Prop. 1976/77:90, s. 166.

18 Ds 2002:56, s. 86.

19 Anställningsförhållandet, Källström & Malmberg, s. 25.

20 Ds 2002:56, s. 77.

21 Anställningsförhållandet, Källström & Malmberg, s. 29.



socialavgifter.22  Att ett bolag betalar sociala avgifter för en arbetspresterande är 

emellertid inte alltid tillräckligt  för att konstatera att det råder ett anställningsavtal.23 

Inte heller utgör systemet med en A-skattesedel och en F-skattesedel den slutgiltiga 

lösningen på gränsdragningsproblematiken. Det kan dock i huvudsak konstateras att 

arbetstagarbegreppet ska vara enhetligt oavsett i vilket rättsområde det används. 

Beroende på tvistetyp, partsställning och syftet bakom de regler som tillämpas i den 

aktuella situationen kommer kriterierna antagligen att ges olika tyngd.24 Om skäl finns 

ska man dock beakta de särskilda syften som eftersträvats med lagstiftningen på skilda 

områden.25

Bedöms den berörde vara arbetstagare i civilrättslig mening blir i princip  alla 

arbetsrättsliga regler, inklusive utfyllande normer från kollektivavtal, tillämpliga.26 

Detta kan i sin tur få långtgående konsekvenser både för den som är arbetstagare samt 

den som anses vara arbetsgivare. Begreppet är tvingande på så sätt att  parterna inte kan 

friskriva sig i till exempel ett uppdragsavtal. Om ett  sådant avtal skrivits kan 

förhållandet ändå bedömas vara av anställningskaraktär. Domstolen använder en metod 

där en helhetsbedömning görs av alla relevanta sakomständigheter i det enskilda fallet.27 

Beroende av huruvida kriterierna är uppfyllda talar detta för eller emot att ett 

anställnings- eller uppdragsförhållande råder.28  Kriterierna i sin tur kommer från 

tidigare rättspraxis, doktrin och förarbeten, och ges olika betydelse - beroende på den 

aktuella situationen. Även om kriterierna utgör huvudstommen i bedömningen kan 

andra faktorer beaktas. Om den arbetspresterande är tillgänglig för arbetsuppgifter som 

uppkommer efter hand och detta arbete dessutom utförs under huvudmannens ledning 

och kontroll inom dennes organisation - anses i regel ett anställningsförhållande vara för 

handen. 
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25 Prop. 1976/77:90, s. 166.

26 Arbetsrätten, Sigeman, s. 14.

27 Ds 2002:56, s. 77.

28 SOU 1993:32, s. 227.



Arbetstagare i anställningsförhållande anses enligt den svenska arbetsrätten vara i ett 

underläge, både ekonomiskt och socialt.29  Detta har lett  till en rad särregleringar ur 

skyddshänseende. Exempelvis lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS) och 

semesterlagen (1977:480). Utöver lagstiftning och anställningsavtal så regleras den 

anställdes legala position genom kollektivavtal. Den typen av avtal sluts mellan 

arbetstagarorganisation och arbetsgivarorganisation och kan påverka arbetstagarens 

upphovrätt till verk skapade i arbetet. 

2.3 Lydnadsplikten

Subordinationsprincipen härstammar från den kontinentala arbetsrätten och är även 

central inom det europarättsliga arbetstagarperspektivet.30 Den innebär att  arbetstagare 

är skyldiga att  lyda order från arbetsgivaren så länge denna är i god tro rörande orderns 

rättsenlighet och ordern i sig inte strider mot lag eller goda seder.31 

I AD 1986 nr 11 hade en spärrvakt vägrat använda företagets uniform och istället som 

hans religion förordade, använt turban. Eftersom mannen vägrade använda uniformen 

blev han omplacerad till företagets bussgarage. Kollektivavtalets parter var överens om 

att omplaceringen föll inom ramen för spärrvaktens arbetsskyldighet. Spärrvakten 

accepterade inte omplaceringen och uteblev från arbetet, vilket resulterade i att han blev 

uppsagd. Ordervägran ansågs av AD utgöra saklig grund för uppsägning enligt 7 § lag 

(1982:80) om anställningsskydd. Redan ett år senare bedömdes ett liknande fall om 

religiös huvudbonad annorlunda, men fallet från 1986 är ändå intressant eftersom den 

visar hur allvarligt  arbetsdomstolen ser på lydnadsbrott.32 Lydnadsplikten är ett  resultat 

av arbetsgivarens arbetsledningsrätt, det vill säga dennes rätt att leda och kontrollera 

arbetet. Malmberg och Källström menar på att subordinationsprincipen antagligen har 

blivit befäst genom medbestämmandelagen och att detta medverkar till att lydnadsbrott 
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29 Arbetsrätten, Sigeman, s. 13

30 Anställningsförhållandet, Källström & Malmberg, s. 72.

31 Ora et labora, Fahlbeck, s. 40, se även Löntagarrätt, Schmidt, s. 226 samt AD 1934 nr 179.

32 Mål nr DT 536, 1987-06-11. Domstolen ansåg att religionsfriheten var viktigare än en avvikande 
tjänsteuniform. 



får en allvarligare karaktär än dessa annars skulle fått.33 Enligt min mening skulle man 

eventuellt kunna argumentera att lydnadsplikten följer av subordinationsprincipen. På så 

sätt skulle arbetsledningsrätten och subordinationsprincipen utgöra två sidor av samma 

mynt, vilket båda resulterar i den för arbetstagaren handlingsdirigerande lydnadsplikten. 

2.4 Arbetsgivarens ledningsrätt 

Mats Glavå har använt sig av arbetsledningen som rättssystematisk fundament när han 

tar sig an arbetsrätten.34 Det kan i för sig sägas ligga i sakens natur och torde ha ett 

naturligt samband med äganderätten. Adlercreutz och Mulder uttrycker detta, som att 

den rådande produktionsordningen är extremt individualistiskt och ytterst vilar på den 

liberala privatkapitalistiska grundvalen, med det fria avtalet som huvudsakliga 

instrument.35 Viktigt att uppmärksamma är att även arbetsledningen har ett tätt samband 

med arbetstagarbegreppet. Det är således det moment som jag beskrivit ovan - huruvida 

någon är arbetstagare - som påvisar när arbetsgivaren har arbetsledningsrätt. Generellt 

gäller att man skiljer på arbetsledning och företagsledning. Arbetsledning gäller frågor 

som ofta berör den anställde mer direkt i anslutning till arbetsprocessen, medan 

företagsledningen generellt anses beröra frågor av större ekonomiska vikt - samt 

förhållandet till utomstående.36 I stora företag är den arbetsledningen ofta hierarkiskt 

uppbyggt. Ofta har den verkställande direktören det övergripande ansvaret. Under 

denne tillfaller arbetsledningen ofta avdelnings- eller platschefer. Rent konkret innebär 

arbetsledningsrätten att arbetsgivaren får fatta ensidiga beslut om de flesta frågor som 

rör det dagliga arbetet. Detta innefattar förutom rätten att bestämma över 

arbetsuppgifter, arbetstiden, arbetsplatsen och de metoder som ska användas för att 

genomföra arbetet - även en rätt att omplacera arbetstagaren.37 
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Förr i tiden var det legostadgan som reglerade förhållandet mellan husbonde och 

anställd. I legostadgans 10 § hämtad från Sveriges rikes lag tryckt år 1877 står det: 

”Tjänstehjon skall i sitt förhållande vara gudfruktigt, troget, flitigt, lydigt, nyktert och 

sedligt samt icke undandraga sig det arbete och de sysslor, husbonde skäligen 

föresätter. Är tjänstehjon försumligt, gensträvigt, eller oordentligt och låter det sig ej 

rättas, eller visar det sig otroget, okunnigt eller eljest odugligt i tjänsten, må det 

därifrån skiljas med förlust av hela lönen, samt erhålle sådant betyg det förtjänar; 

ersätte ock husbondens skada, där han därom vid domstol utförer.”38  Friheten att 

förfoga över arbetskraften innebar alltså en viss begränsning av arbetsgivarens 

möjlighet att gå ur anställningsförhållandet. Denna lagstadgade begränsning ersattes 

med tiden med det som kom att kallas det fria arbetsavtalet. Detta var en arbetsrättsligt 

avreglerad tidsperiod som fick sin start i och med 1800-talets andra hälft. Arbetstagarna, 

som ofta inte hade annat att erbjuda än sin lättersättliga fysiska kraft, fick därmed 

underkasta sig maktfördelningen - inte på grund av lagstiftning - utan för att detta blev 

ett konsekvens av arbetsgivarens överlägsna ställning.39  Landsorganisationen, LO, 

bildades 1898. Denna sammanslutning av flera organisationer framstod i mångt och  

mycket som en motreaktion till arbetsgivarnas maktmonopol. Fyra år senare formade 

arbetsgivarparterna Svenska Arbetsgivarföreningen, SAF. Dessa två organisationer slöt 

1906 ett gemensamt avtal, som gav arbetarna officiell rätt att vara organiserade.40 Innan 

dess hade alltså arbetstagarna inte haft rätt att organisera sig. Denna överenskommelse 

blev allmänt känt som decemberkompromissen. Efter lockout-hot från 

arbetsgivarparterna, samt stark kritik från arbetstagarorganisationerna, kom avtalet att få 

delvis denna lydelse:41  ”Med iakttagande av avtalet bestämmelser i övrigt äger 

arbetsgivarna rätt att leda och fördela arbetet, att fritt antaga och avskeda arbetare 

samt att använda arbetare, oavsett om dessa äro organiserade eller ej.” Här slogs det 

som senare har kallats arbetsgivarens 32 § befogenhet fast. Mia Rönnmar framhåller att 

arbetsledningsrätten sedan dess utgör en grundläggande rättsprincip och är en s. k. dold 

klausul i kollektivavtalet. Sedan dess har arbetsrätten genomgått en kraftigt ökad 

juridifiering, medan just arbetsledningsrätten har gått jämförelsevis opåverkad genom 

15

38 http://sv.wikipedia.org/wiki/Legostadgan

39 Anställningsförhållandet, Källström & Malmberg, s. 190.

40 Arbetsrätten, Sigeman, s. 16.

41 Arbetsrätt, Glavå, s. 34.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Legostadgan
http://sv.wikipedia.org/wiki/Legostadgan


denna utveckling. Detta gör den kanske till arbetsgivarprerogativets sista bastion.42 Det 

är ur denna princip som vi kan härleda arbetsgivarens rätt till arbetsresultatet.43 

Principen framhölls sedan även av arbetsdomstolen under tidigt 30-tal i en serie 

avgöranden av vilket det mest belysande ur rättspolitiskt hänseende är AD 1934 nr 179. 

Arbetstagarsidan hävdade att om det uppstod tvist om lydnadspliktens omfattning, så 

var arbetstagaren inte skyldig att lyda order. I annat fall, hävdade arbetstagarsidan, 

kunde arbetsgivaren genom en extensiv avtalstolkning tvinga arbetstagaren att utföra 

uppgifter som denne inte var anställd att utföra. AD ansåg emellertid att det motsatta - 

nämligen att en arbetstagare skulle vägra arbetsuppgifter som föll innanför arbetsramen 

- skulle vara potentiellt mer negativt ur produktionshänseende. Sex år tidigare hade även 

SAF:s ordförande von Sydow uttryckt att arbetsledningsrätten var en nödvändighet för 

en framgångsrik drift.44 AD beskrev följderna av arbetsledningsrättens vara eller icke 

vara som att: ”det i allmänhet torde vara svårare att i efterhand gottgöra skada, som 

uppkommit därigenom att behörigen ålagt arbete genom arbetsvägran icke kommit till 

utförande, än att i efterhand upprätta skada, som härleder sig därav att arbetarna 

nödgats påtaga sig ett arbete, vilket de icke varit skyldiga att utföra.” 

Rättsvetenskapsmannen Folke Schmidt hävdar att argumentet angående 

produktionsintresset är en efterrationalisering. Han menar istället att återkommande 

diskussioner huruvida arbetsordern är giltig eller inte verkar nedbrytande på 

disciplinen.45  Det framstår i och för sig som rimligt att anta, att något som är 

nedbrytande för disciplinen, också kan påverka produktionen. 

2.5 Arbetstagarens arbetsskyldighet

Tätt sammankopplat med arbetstagarbegreppet och den därtill hörande arbetsledningen 

och lydnadsplikten är frågan om vad som ska anses utgöra arbetsskyldigheten. Om en 

omplacering eller enskild arbetsuppgift, faller inom ramen för anställningen behöver 
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arbetsgivaren enligt huvudregeln inte sakligt motivera åtgärden. En arbetstagare som 

inte utför de nya arbetsuppgifterna gör sig således skyldig till arbetsvägran.46 

Arbetsvägran anses vara ett allvarligt åsidosättande av de förpliktelser som följer av 

anställningen och kan leda till skadestånd, andra disciplinära åtgärder eller ytterst 

uppsägning, enligt  7 § LAS.47  Om arbetsuppgifterna faller utanför ramen för 

anställningsskyldigheten anses arbetsvägran emellertid inte utgöra saklig grund för 

uppsägning. Istället  anses arbetsgivarens arbetsuppmaning utgöra en uppsägning från 

anställningen.48  För arbetstagaren är det emellertid svårt att veta vad som gäller om 

situationen inte är glasklar, vilket den sällan är. Vissa fall borde kunna identifieras om 

arbetsordern t.ex. strider mot lag eller god sed.49  Förutsatt att tvist inte uppstår har 

arbetsgivaren sitt primära tolkningsföreträde att luta sig emot. Om det dock uppstår tvist 

mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisation, som är bundna av samma 

kollektivavtal, angående huruvida arbetsuppgiften faller inom ramen för 

arbetsskyldigheten eller inte, är det  arbetstagarorganisations mening som får företräde 

enligt 34 § MBL. Då kan arbetstagaren, tillika medlem i arbetstagarorganisationen, följa 

organisationens tolkning tills tvisten är löst. Detta tvåstegssystem har beskrivits av 

Folke Schmidt, som att arbetsgivaren får döma i första instans och 

arbetstagarorganisationen i andra instans.50  Om det föreligger synnerliga skäl mot att 

det omtvistade arbetet skjuts upp, får arbetsgivaren ändock driva igenom dess utförande 

gentemot arbetstagarorganisationen, och arbetstagaren är då arbetsskyldig. Denna 

beslutsmodell, där en majoritet  av bestämmanderätten är koncentrerad till arbetsgivaren 

har i doktrin ansetts ge utrymme för godtyckligt beslutsfattande, en s.k. 

godtycklighetsprincip.51  Det finns emellertid vissa undantag. I det fall som 

arbetsgivaren är i ond tro, dvs. att  denne känner till att arbetstagaren inte är skyldig att 

lyda ordern, så behöver arbetstagaren inte lyda. Som Fahlbeck konstaterar är det 

emellertid svårt att avgöra om arbetsgivaren är i ond tro och undantaget får därför liten 

17

46 Anställningsavtalet, Malmberg, s. 247.

47 Arbetsledningsrätt och arbetsskyldighet, Rönnmar, s. 49.

48 Anställningsförhållandet, Källström & Malmberg, s. 191.

49 Anställningsavtalet, Malmberg, s. 254.

50 Anställningsförhållandet, Källström & Malmberg, s. 72.

51 Arbetsledningsrätt och arbetsskyldighet, Rönnmar, s. 46. 



praktisk betydelse.52  Ytterligare anses det rimligt att arbetstagaren inte ska behöva 

utsätta sig för hälsovådliga situationer eller för direkt livsfara.53 Arbetstagaren behöver 

inte heller lyda om denne inte får betalt för arbetet eller order strider mot lag.54  På 

samma sätt  framhålls i lagen om företagshemligheter att lagen inte skyddar arbetsgivare 

mot beteenden som strider mot lag.55  Det kan tyckas lite underligt att poängtera att 

arbetsgivare ska förhålla sig till lag precis som alla andra, men det  kan eventuellt vara 

motiverat av tydlighetsskäl. 

 

Hur det nu är med godtycklighetsprincipen, så finns det i alla fall vissa omständigheter 

att  förhålla sig till vid bedömning av arbetsskyldigheten. Av stor vikt vid bedömning av 

arbetsskyldigheten är givetvis den anställdes arbetsavtal. Arbetsgivaren ska enligt  6 § 

LAS informera arbetstagaren skriftligt om dennes arbetsuppgifter. Det som här går att 

utröna om arbetsuppgifter, arbetstider samt arbetsplats kallas av Malmberg för den 

primära arbetsskyldigheten. Även sådana anställningsförhållanden som arbetstagaren 

borde ha kännedom om ingår i anställningsavtalet, som t.ex. att en taxichaufförer kan 

antas arbeta kvällar och helger.56 Om arbetstagaren accepterar nya arbetsuppgifter utan 

invändningar anses denne ha utökat sin egen arbetsskyldighet.57  Detta gäller även 

eventuellt i vissa fall övergång av upphovsrättslig egendom, vilket kommer att 

behandlas ytterligare nedan.

Den primära arbetsskyldigheten, som alltså framgår av det  personliga avtalet är dock 

långt ifrån att  redogöra för den anställdes fullständiga arbetsskyldighet, som är betydligt 

mer omfattande.58  Framförallt används kollektivavtal som en väsentlig 

bedömningsgrund.59  Det är i mångt och mycket således kollektivavtalets 

tillämpningsområde som sätter den yttersta gränsen för arbetstagarens arbetsskyldighet. 
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Denna gräns har emellertid fått en vidsträckt tillämpning, vilket innebär att  arbeten som 

normalt faller inom andra kollektivavtal också kan komma att falla inom ramen för 

arbetstagarens arbetsskyldighet.60  Principen härstammar från AD 1929 nr 29. Fallet 

rörde några arbetare anställda vid en pappersindustri. De hade blivit beordrade att  göra 

så pass omfattande byggnadsarbeten att de ansåg att  arbetet föll utanför deras 

arbetsskyldighet. Arbetarna hävdade vidare att om de skulle utföra sådant arbete som 

normalt sett föll inom byggnadsarbetarnas kollektivavtalsområde, så borde de ha rätt till 

motsvarande lön som utbetalades inom byggnadsindustrin. Domstolen var av en annan 

mening och uttalade att en kollektivavtalsbunden arbetstagare är ”skyldig att mot de 

avtalsenliga löneförmåner, som gälla för det arbete, vari han är anställd, utföra allt 

sådant arbete för arbetsgivarens räkning, som står i naturligt samband med dennes 

verksamhet och kan anses falla inom vederbörande arbetares allmänna 

yrkeskvalifikationer.” Domen föll samma år som arbetsdomstolen inrättades och dess 

praxis i detta fall anses numera utgöra en rättsgrundsats tillika en dold klausul i 

kollektivavtal.61 ”29/29 principen” stipulerade för det första; att arbetet  ska vara utfört 

för arbetsgivarens räkning och stå i naturligt samband med dennes verksamhet och för 

det andra; att arbetet ska falla inom den vederbörandes yrkeskvalifikationer. Det första 

kriteriet, som ska tolkas extensivt, utgör arbetsskyldighetens yttre ram och innebär att 

arbetstagaren är skyldig att utföra allt  arbete inom den verksamhet som arbetsgivaren 

faktiskt bedriver.62 Malmberg framhäver att det avgörande är om arbetsuppgifterna står i 

naturligt samband med den centrala verksamheten, som kollektivavtalet först och främst 

syftar på.63 Detta innebär att arbete, som är av sådan beskaffenhet  att det är att hänföras 

till annat kollektivavtalsområde, också kan falla inom ramen för arbetsskyldigheten. 

Detta gäller så länge det finns ett naturligt  samband mellan arbetsgivarens centrala 

verksamhet och den på nytt tillförda verksamhetsgrenen. Om arbetsgivaren ändrar 

inriktning på verksamheten innebär detta i regel att arbetstagaren måste anpassa sig till 

de nya arbetsuppgifterna. Folke Schmidt har kommenterat domstolens rättstillämpning i 

AD 1929 nr 29 som att domstolen har velat ge arbetsgivarna så stor rörelsefrihet som 
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möjligt och därför sökt sudda ut gränslinjerna.64  Svensäter utvecklar Schmidts 

resonemang och tillför att  kriteriet ”naturligt samband” har karaktären av en 

generalklausul som kan användas för att utvidga avtalsinnehållet på ett skönsmässigt 

sett.65  Det andra kriteriet som tar sikte på arbetstagares yrkesskicklighet innebär att 

arbetstagaren inte behöver utföra arbete som denne inte klarar av. Det kan t.ex. röra sig 

om arbeten som kräver en viss utbildning eller dylikt.66 

Arbetsskyldigheten är olika för arbetare och tjänstemän. För arbetare är det framförallt 

AD 1929 nr 29 som är vägledande, vilket innebär en omfattande arbetsskyldighet. 

Principen är tillämplig både för privatanställda och offentliganställda tjänstemän, men 

den framstår som relativt kraftigt beskuren. Här tas hänsyn till om det finns ett  naturligt 

samband med arbetsgivarens verksamhet och även om arbetet  ska utföras för 

arbetsgivarens räkning.67  Vad gäller offentligt anställda tjänstemän tar bedömningen 

sedan sikte på om anställningen förändras i grunden - istället för att de nya 

arbetsuppgifterna ska begränsas till arbetstagarens allmänna yrkeskvalifikationer. På så 

sätt kan en omplacering från en arbetsledande ställning till en mindre kvalificerad 

position anses falla utanför arbetsskyldigheten. Tjänstemän erhåller alltså ett slags 

skydd från bland annat mindre kvalificerade arbetsuppgifter, som anses förändra 

anställningen i grunden. Vad gäller privatanställda tjänstemän, är en arbetsgivares 

möjlighet att  ge dessa nya arbetsuppgifter begränsad - med hänsyn till det privata 

anställningsavtalet. Tjänstemän har historiskt sett ansetts starkt bundna till sin 

befattning. Arbetsskyldigheten är betingad av anställningsavtalet, och detta synsätt 

följer av allmänna avtalsrättsliga regler. Detta i sin tur har inneburit en minskad 

flexibilitet för arbetsgivare vad gäller denna kategori av arbetstagare. Vid en eventuell 

risk för uppsägning kan en tjänsteman ändock tvingas överväga andra alternativa 

befattningar, som ligger utanför det privata anställningsavtalet.68 
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Som vi har konstaterat ovan är alltså arbetstagares, framförallt arbetares, 

arbetsskyldighet vidsträckt. Detta innebär att  arbetstagare ska lyda order och rätta sig 

efter de instruktioner som ges av arbetsgivaren. Arbetsvägran är ett brott mot 

lydnadsplikten och även ett allvarligt åsidosättande av de förpliktelser som följer av 

anställningen. Sådana omständigheter kan utgöra saklig grund för uppsägning. Även 

andra disciplinära åtgärder som skadestånd kan aktualiseras. Förutom det s.k. 

turbanfallet, AD 1986 nr 11, som nämnts ovan kan nämnas AD 1997 nr 103. Fallet rörde 

två journalister som avskedats efter att  att de i sändning läst upp  ett  telegram i strid med 

arbetsledarens instruktioner. Arbetsdomstolen ansåg inte att åtgärden var olovlig.69 

Normalt sett är en vägran att utföra arbete ett fel som inte är att betrakta som ringa.70 

Sammanfattningsvis konstateras att arbetsledningsrätten innebär att arbetsgivaren enligt 

huvudregeln har ett tolkningsföreträde. Beslutet är av interimistisk karaktär. Såtillvida 

är arbetstagaren tvungen att följa arbetsgivarens order tills dess att arbetstagaren har fått 

ett annat besked av domstol. I praktiken kommer emellertid de flesta arbetstagare inte 

att driva frågan i domstol eftersom de saknar kunskap, tid och pengar.71 

2.6 Den avtalsgrundade lojalitetsplikten

Om arbetstagarens huvuduppgift är att  utföra arbete för arbetsgivarens räkning kan man 

betrakta de skyldigheter som följer av lojalitetsplikten som biförpliktelser.72  Förutom 

huvudprestationen anses dessa biförpliktelser vara en naturligt del av 

anställningsförhållandet. En grundläggande förutsättning för detta förhållningssätt är att 

det finns ett, bildligt sett, personligt förhållande mellan parterna. Ett mer med 

verkligheten överensstämmande sätt att se på saken är, enligt mig, att det rör sig om en  

långsiktig affärsmässig relation. Anställningsavtalet får sitt innehåll från lagstiftning, 

kollektivavtal, ordningsföreskrifter och personliga avtal. Utöver dessa får 
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anställningsförhållandet sitt innehåll från domstolspraxis.73  Lojalitetsplikten är, som 

Fahlbeck uttrycker det, oskriven rätt.74 Framförallt innebär den att arbetstagaren ska 

avhålla sig från att skada arbetsgivaren eller uppträda illojalt mot denne. Beroende på 

faktorer som verksamhetens art, branschförhållanden, arbetstagarens ställning och typen 

av arbetsuppgifter så kan lojalitetskraven variera.75  Man kan säga att med en hög 

befattning följer också en stark lojalitetsplikt.76  Domstolens praxis har format 

biförpliktelser varav de främsta är arbetstagarens tystnadsplikt gällande information 

vars yppande skulle skada arbetsgivaren samt ett förbud att bedriva konkurrerande 

verksamhet med arbetsgivaren.77 Andra biförpliktelser som följer av lojalitetsplikten är 

att arbetstagaren ska utföra en fullgod arbetsinsats, avhålla sig från att begå brott som 

drabbar arbetsgivarens verksamhet samt visa omsorg och integritet, vilket innebär ett 

förbud mot att ta emot eller erbjuda mutor.78 Folke Schmidts formulering torde vara det 

vanligast förekommande citatet för att beskriva lojalitetsplikten, han skriver: ”Den 

grundläggande synpunkten är att arbetstagaren inte får skada arbetsgivaren. 

Gemensamt för de skilda aspekterna på kravet på lojalitet är tanken att 

anställningsavtalet inte enbart består i ett utbyte av vanliga förmögenhetsrättsliga 

prestationer, utan skapar ett personligt förhållande mellan parterna. Anställningen 

grundar förpliktelser som går längre än vad som gäller i kontraktsförhållanden i 

allmänhet; de ligger vid sidan av själva arbetsprestationen och skulle därför kunna 

karakteriseras som biförpliktelser. Skall man söka ange en gemensam synpunkt är det 

att arbetstagaren är skyldig att sätta arbetsgivarens intresse framför sitt eget samt att 

undvika lägen, där han kan komma i pliktkollison”.79 

Lojalitetsplikten anses legitimerad genom det utbyte som sker av arbetskraft mot den 

trygghet som arbetstagaren får i form av en säkrad inkomst. Förhållandet mellan 
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arbetstagare och arbetsgivare bygger i stort på en avtalsrättslig grund och denna 

tankegång är starkt förankrad mellan arbetsmarknadens parter. Fahlbeck skriver att detta 

synsätt är orealistiskt. Ett mera adekvat sätt att beskriva förhållandet är att det rör sig 

om ett statusförhållande.80 Sett till principen om partsautonomi, dvs. att avtal ska ingås 

av fri vilja utan obehöriga påtryckningar, så finns en ömsesidig lojalitetsplikt mellan 

parterna.81 Även om arbetsgivare och arbetstagare har lojalitetsplikt gentemot varandra i 

ett anställningsförhållande, så är arbetstagares lojalitetsplikt utsträckt utöver det som 

står i anställningsavtalet. Svensäter anser att denna avtalstanke ter sig främmande, 

framförallt vad gäller arbetstagare utan särskilt hög ställning.82  Det är således 

framförallt arbetstagaren som har lojalitetsplikt gentemot arbetsgivaren, även om båda 

parter ska samverka med varandra och respektera varandras intressen.83  Utöver att 

betala arbetstagarens lön så har dock arbetsgivaren andra skyldigheter såsom att 

tillhandahålla en god arbetsmiljö och svara för de skador som kan uppkomma vid 

arbetets utförande.84 Till skillnad från arbetstagarens biförpliktelser så framgår detta 

dock av lag.85 I SOU 1983:52 motiveras lojalitetsplikten och dess ursprung på detta sätt: 

”Detta kan förklaras med att arbetstagaren genom anställningen så att säga köper sig 

en tryggad position mot att han uppger sin suveränitet och solidariserar sig med 

arbetsgivaren. Om denna motivering har verklighetsunderlag kan väl vara föremål 

delade meningar”.86 

Sammanfattningsvis kan konstateras att det för arbetstagaren tillkommer ett visst icke 

utskrivet innehåll i avtalet som framförallt stipulerar att denne ska tillvarata sin 

arbetsgivares intresse. På så sätt skiljer sig arbetstagarens förpliktelser gentemot 

arbetsgivares eftersom dennes skyldigheter framgår direkt av anställningsavtalet eller 

lag. Detta innebär, enligt mig, att det finns en koppling mellan lojalitetsplikten och 

arbetsledningsrätten. Utan att framgå av lag ger lojalitetsplikten tillsammans med 

”29/29-principen”  arbetsgivaren rätt att beordra arbetstagaren att utföra många olika 
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typer av arbetsuppgifter. Att inte utföra en instruktion, som rör t.ex. upphovsrättsligt 

skapande, kan då anses vara illojalt både av arbetsgivare och domstol. Jag anser därför 

att arbetstagarens eventuella rädsla för att agera illojalt borde vägas in när ett giltigt 

samtycke inhämtas.87 

2.7 Lojalitetsplikt och konkurrerande verksamhet

Som jag har konstaterat ovan innebär lojalitetsplikten flera biförpliktelser. För denna 

uppsats och även i de flesta andra fall, torde det dock vara konkurrensförbudet som är 

av störst intresse.88 Det är framförallt arbetstagaren som har lojalitetsplikt gentemot 

arbetsgivaren och lojalitetsplikten upphör vid anställningens avslut. Vill arbetsgivaren 

hindra arbetstagarens möjlighet att starta konkurrerande verksamhet efter anställningens 

upphörande, får denne upprätta ett separat konkurrensavtal, eller skriva in en 

konkurrensklausul i arbetstagarens personliga avtal. Enligt 1969 års kollektivavtal 

mellan SAF och SIF (Svenska industritjänstemannaförbundet), som även har blivit en 

måttstock för hur konkurrensklausulers skälighet ska bedömas enligt 38 § Lag 

(1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, så bör 

en tjänsteman samråda med sin arbetsgivare innan denna tar på sig en mera omfattande 

bisyssla.89 I AD 1980 nr 82 hade ett företag, som bedrev försäljning av bensin samt viss 

uthyrning av nya och begagnade husvagnar, sagt upp en anställd. Skälet var att den 

anställde på sin fritid hade börjat sälja husvagnar. Försäljningen uppgick till 20-25 

husvagnar per år. Arbetstagaren hade ingen förtroendeställning och arbetsdomstolen 

ansåg att den skada som eventuellt åsamkats arbetsgivaren fick antas vara av 

”synnerligen ringa omfattning”. Arbetsdomstolen konstaterade att konkurrens förelåg 

endast i fråga om sådan verksamhet som arbetsgivaren bedrev ”i nämnvärd omfattning”. 

Slutsatsen blev att bisysslan inte ansågs illojal och uppsägningen ogiltigförklarades.90 

Enligt mig visade domstolens här en tämligen restriktiv syn på vad som ska utgöra 

konkurrerande verksamhet. En tillräcklig förutsättning borde vara, som Svensäter 

uttrycker det - att den konkurrerande handlingen är ägnad att tillfoga arbetsgivaren 
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skada. Detta innefattar även risk för skada, vilket öppnar vida möjligheter för 

skönsmässiga bedömningar.91  Konkurrensförbudet begränsar alltså arbetstagarens 

möjlighet att fritt utnyttja sin fritid under den tid som anställningen fortgår.92 Men som 

AD 1980 nr 82 visar innebär inte detta att all kommersiell verksamhet som 

arbetstagaren bedriver, vid sidan av sin primära anställning, bedöms som med 

arbetsgivaren konkurrerande. 

2.8 Arbetsgivarens rätt till arbetsresultatet

Enligt huvudregeln ska resultatet av arbetstagarens arbetet  tillfalla arbetsgivaren. Det 

kan tyckas vara anställningsavtalets underliggande huvudstruktur och principen kan 

härledas ur arbetsledningsrätten.93  Arbetsgivaren ska betala arbetstagaren lön och 

därmed kunna tillgodogöra sig frukterna av arbetet.94 Tanken är således att det arbete 

som utförs ska genera en vinst till arbetsgivaren, men utöver detta så uppstår ofta ingen 

materiell eller immateriell produkt. Så är ofta fallet t.ex. inom vård och serviceyrken. 

Resultatet är då endast ekonomisk vinst, och arbetsresultatet går inte att förfoga över på 

annat sätt - än att det kommer att ingå i arbetsgivarens verksamhet i form av ekonomisk 

omsättning.95 För detta får arbetstagaren ersättning i form av lön. Arbete kan emellertid 

även resultera i t.ex. uppfinningar, erfarenhet, kunskap, eller en fysisk produkt. 

Angående den senare kategorin, gäller inom arbetsrätten, att den som tillhandahållit 

arbetsmaterialet även blir ägare till den färdigställda produkten.96 Vid viss tillverkning 

anses äganderätt uppstå i samband med att ett föremål blir bearbetat s.k. specifikation. 

Så är det inte inom arbetsrätten.97 Kunskap och erfarenhet i form av arbetsmetoder kan 

vara skyddade av lojalitetsplikt eller av lagen (1990:409) om företagshemligheter. Det 

ligger emellertid i sakens natur att en strikt uppdelning på detta område ofta är svår att 
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upprätthålla. Ofta är det arbetstagare som besitter de speciella sakkunskaperna. Normalt 

sett upphör skyddet efter anställningens upphörande, men kundregister och annan 

information kan erhålla ett längre skydd under vissa förutsättningar. Likaså kan 

konkurrensklausuler användas för att markera arbetsgivarens äganderätt inom vissa 

områden. 

Sammanfattningsvis, och som konstaterats ovan, är alltså den rådande 

rättsuppfattningen att arbetsgivaren ska skörda frukterna av arbetstagarens arbete. 
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3. Upphovsrätt 
3.1 Bakgrund

Diametralt annorlunda från arbetsrättens äganderättsprincip framstår de 

immaterialrättsliga reglerna. Här anses nämligen upphovsmannen vara ägare till det  som 

skapats. Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, 

mönsterskyddslagen (1970:485) samt lag (1949:35) om rätten till arbetstagares 

uppfinningar utgår samtliga från att skaparen, tillika upphovsmannen, besitter en 

ensamrätt att  utnyttja verket. Vad gäller lagarnas äganderättsliga utgångspunkter står 

således immaterialrätten i bjärt kontrast till arbetsrätten, vilket har givit  upphov till en 

rad problem och rättsliga tvister.98

Den immaterialrättsliga skyddslagstiftningens utveckling började i Sverige i och med 

näringsfrihetsförordningen i slutet av 1800-talet. Sedan dess har immateriella tillgångar 

fått  en allt  mer framträdande roll ekonomiskt sett. År 2005 beräknandes 80 % av de 

globala marknadsvärdet bestå av immateriella tillgångar. Samma år beräknades en 

anställd vid Google vara värd 22 miljoner dollar.99  Tendensen har under de senaste 

årtionden varit att värdera idéer och kunskap högre. Hur dessa värden skyddas och 

regleras är därför av stort samhällsintresse.  Som ytterligare exempel på de värden som 

denna bransch i ett extremfall kan omsätta kan nämnas den sms-liknande tjänsten 

Whatsapp. Vid Facebooks förvärv erhöll Whatsapps grundare Jan Koum och Brian 

Acton 130 miljarder.100  Detta hade inte varit möjligt utan den immaterialrättsliga 

ensamrätten. Av intresse för denna uppsats är även att Brian Acton 2009 hade sökt 

arbete hos Facebook 2009 men inte blivit erbjuden en fast tjänst. Ett misstag som blev 

dyrt för Mark Zuckerberg (Facebooks grundare) eftersom han enligt amerikansk rätt 

som arbetsgivare annars förmodligen hade blivit ägare till produkten.101 
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Jämfört med många andra juridiska rättsområden är immaterialrätten ung. I Europa var 

England tidigast med att lagstifta på området, vilket skede för patent i och med Statute 

of Monopolies 1624 och för upphovsrätt 1709 i och med Statute of Anne. Under franska 

revolutionen fick även Frankrike en patentlag och denna lagstiftning kom att få stor 

genomslagskraft terminologiskt.102  I Sverige började den immaterialrättsliga 

skyddslagstiftningens utveckling i och med näringsfrihetsförordningen som trädde i 

kraft år 1864. Innan dess hade den svenska ekonomin och näringslivet varit helt styrd av 

staten.103 Immaterialrätten brukar delas upp på två områden. Det ena området är det 

industriella rättsskyddet som innefattar varumärkesrätt, firmarätt, patenträtt, 

växtförädlarrätt och mönsterrätt. Det andra området innefattar det upphovsrättsliga 

skyddet för verk och närstående rättigheter. Vad gäller patenträtt för uppfinningar är 

anställningsförhållandet reglerat enligt lag (1949:345) om arbetstagares uppfinningar. 

Inom upphovsrättens område finns vissa särregleringar, men i relation till arbetsgivare 

är stora delar av detta område fortfarande oreglerade.

Upphovsrätten är en del av immaterialrätten. Immaterialrätten är en del av civilrätten 

och har en samhällsfrämjande funktion. Den immaterialrättsliga lagstiftningens syfte är 

att  ge intellektuella prestationer ett skydd mot olovlig plagiering. Skyddet, som ska 

fungera som ett incitament till nyskapande, utgörs av en ensamrätt och denna tillfaller 

innehavaren.104 Ensamrätten grundar sig på lagstiftning och är av sakrättslig natur. Detta 

innebär att ensamrätter kan upplåtas och överlåtas, vilket skapar ett handelsvärde. Det är 

denna ensamrätt inom immaterialrätten, som ger upphov till kollision med 

arbetsgivarens rätt till arbetsresultatet. 

Ensamrättens lämplighet har ifrågasatts.105  Under 1970-talet framfördes idéer om en 

kollektivisering av upphovsrättsmarknaden.106  Även under senare tid har t.ex. 

Piratpartiet eftersträvat ett liberalare förhållningssätt, där sampling av exempelvis musik 

ska kunna användas på samma sätt som citaträtten.107 Frågan är i högsta grad politisk 
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och de värden som upphovsrätten utgör gör det givetvis intressant för många olika 

grupper att skydda befintliga intressen - eller försöka omfördela de 

förmögenhetsrättsliga värden som trots allt är på spel. Området är som många andra 

miljardindustrier starkt utsatt för lobbying.108 

Immaterialrättsliga värden skyddas enligt nationell lagstiftning. Handel med upphovrätt 

sker emellertid ofta över landsgränserna vilket redan tidigt resulterade i internationella 

konventioner och avtal. Här kan nämnas Pariskonventionen och Bernkonventionen som 

ratificerades av Sverige på 1880-talet. Länder som tillträtt  dessa konventioner bildar en 

slags union till skydd för industriell rätt som patent, varumärken, mönster etc.109 

Konventionerna administreras av WIPO (World Intellectual Property  Organization) i 

Genève. Utöver dessa konventioner är WTO:s TRIPS-avtal det viktigaste verktyget för 

internationellt skydd. Avtalet gäller bara länder som är anslutna, men eftersom avtalet 

tillkommer som en del av ett medlemskap i WTO har det fått stor genomslagskraft.110 

Ett land som inte följer avtalet riskerar nämligen handelsrättsliga sanktioner. Inom EU 

har åtta direktiv implementerats i svensk rätt, vilket innebär att  betydande 

harmonisering har kommit till stånd och ytterligare lagstiftning kan förväntas.111 

3.2 Arbetstagares upphovsrätt  

Användningsområdet för upphovsrättsliga verk har förändrats oerhört sedan lagen kom 

till i början på 1960-talet. En stor del av denna ökning är direkt hänförlig till den 

expansion som skett inom mediaområdet, där det produceras stora mängder bilder, 

foton, texter etc. Merparten av dessa upphovsrättsliga verk uppstår i ett 

anställningsförhållande, ändå finns det  ingen generell paragraf för hur detta förhållande 

ska regleras i upphovsrättslagen. En så kallad arbetsgivarregel gäller inom 

upphovsrätten för datorprogram. Detta innebär att datorprogram som producerats inom 
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ett anställningsförhållande, om inte annat avtalats, tillfaller arbetsgivaren. En annan 

regel finns i 3 § lag (1992:1685) om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter. I 

andra fall övergår upphovsrätten till arbetsgivaren endast i den utsträckning som kan 

anses följa uttryckligen, eller underförstått av anställningsavtalet eller annat avtal.112 

Vägledning för bedömningen får då göras med, förutom anställningsavtalet, hjälp  av 

kollektivavtal, sedvana och praxis. Den upphovsrättsliga ägandeprincipen är reglerad i 

lag, medan de arbetsrättsliga reglerna framkommer av kollektivavtal samt går att 

härleda från arbetsgivarens rätt  att leda och fördela arbetet.113 Emellertid ska inte någon 

rätt anses överordnad utan rättigheterna ska anses sidoordnade.114 

Enligt 2 kap 16 § regeringsformen (1974:152) har författare, konstnärer och fotografer 

rätt  till sina verk enligt bestämmelser som meddelas i lag. Lagen som åsyftas är lag 

(1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL). I dess 

portalparagraf konstateras att den som skapar ett litterärt  eller konstnärligt verk har 

upphovsrätt till verket oavsett om det är en skönlitterär eller beskrivande framställning i 

skrift eller tal, datorprogram, musikaliskt eller sceniskt verk, filmverk, fotografiskt verk 

eller något annat alster av bildkonst, alster av byggnadskonst eller brukskonst, eller verk 

som har kommit till uttryck på något annat sätt. Lagen grundas på 

Auktorättskommitténs betänkande SOU 1956:25. Kommittén tillsattes 1938 med 

uppdrag att utreda frågan om en eventuell gemensam nordisk upphovsrättslig 

lagstiftning, vars huvudsakliga syfte var att ersätta de befintliga lagarna från 1919. Även 

om förändringar skett sedan dess, resulterade samarbetet då i en i princip identisk 

upphovsrätt för Sverige, Norge, Danmark och Finland.115 För att få skydd måste verket 

vara ett  resultat av upphovsmannens personliga skapande, och även uppnå vad som 

kallas verkshöjd. Rätten uppstår gentemot fysiska personer och får inte inskränkas annat 

än genom direkt beslut av riksdagen eller sådant beslut som grundar sig på riksdagens 

medgivande. Arbetsgivare får därför bara en från upphovsmannen avledd rätt.116 

Övergången är härledd från den fysiska upphovsmannen och för denna övergång krävs 
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vissa förutsättningar, generellt sett någon typ av avtal. En ordning liknande den som i 

t.ex. USA är därmed grundlagsstridig, dvs. när ett verk skapats inom ett 

anställningsförhållande så tillfaller verket automatiskt det arbetsgivande företaget.117 De 

olika synsätten är hämtade från två olika rättstraditioner. I den angloamerikanska 

rättstraditionen är ”work made for hire” ledstjärna. Detta innebär att den rätten 

tillkommer det företag där verket är skapat. Inom flera områden i Sverige, däribland 

media har amerikansk avtalsrätt fått stort genomslag. Kännetecknande för sådana avtal 

är ofta att dom är väldigt omfattande och innehåller stora rättighetsförvärv. Det är 

emellertid inte säkert att  dessa avtal, även om de kan fungera bra mellan två parter tills 

konflikt uppstår, är giltiga enligt svensk rätt.118  Inom den europeiska rättstraditionen 

anses verket uppstå hos den fysiska personen, ”droit d’auteur”, alltså exempelvis en 

anställd.119 Enligt  svensk rätt tillfaller verket upphovsmannen i samma ögonblick som 

det uppstår, därför behövs ingen registrering eller dylikt.120 När personen som skapade 

verket har varit död i 70 år upphör skyddstiden. Upphovsrätten innebär dels en rätt till 

ekonomisk ersättning när verkets utnyttjas och dels ett ideellt skydd mot användning 

som anses kränka upphovsmannens personliga relation till verket. På samma sätt som 

vid övrig expropriation så skyddas upphovsrättslig egendom genom 2 kap  15 § 

regeringsformen (1974:152).121  Den som därmed genom expropriation eller annat 

sådant förfogande tvingas avstå sin egendom ska vara tillförsäkrad full ersättning för 

förlusten. En förutsättning för att detta skydd ska erhållas är emellertid att verket uppnår 

verkshöjd.

3.3 Upphovsrättens verksbegrepp

Kravet för att den litterära eller konstnärliga prestationen ska skyddas är alltså att  det 

uppnår verkshöjd. Därmed ska resultatet av arbetet, som i lagmotiven beskrivs som 
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andligt, anses ha uppnått en viss grad av särprägel och individuell självständighet 

jämfört med liknande verk.122 Inom EU rätten används uttrycket originalitet.123 Härmed 

ska alltså en viss kreativ nivå tangeras. Verket får inte ha framställts på ett rent 

mekaniskt sätt.124 Det är upphovsmannens personliga sätt  att uttrycka sig som skyddas. 

Därmed skyddas alltså inte fakta eller idéer som ett verk innehåller, utan bara just det 

detaljerade och specialiserade genomförande som särpräglar just det  verket. Stilen, 

tekniken, manéret eller framställningssättet i övrigt skyddas inte heller. I förarbetena 

uttrycks detta som att det är den ”andliga skapande insatsen” som utgör den form som 

skyddas.125 

Bedömningen av verkshöjd kan skapa gränsdragningsproblem. Man kan testa verket 

genom att utgå från en eventuell risk för dubbelskapande.126  Är prestationen så pass 

originell att det inte finns någon risk att någon annan person skulle skapa samma verk så 

uppnår prestationen verkshöjd. Beroende på hur stark egenarten är så får olika verk 

sedan olika ”skyddsomfång”. Stark personlig egenart skapar således ett stort 

skyddsomfång, medan ett tämligen icke originellt verk inte får samma skydd mot verk 

som är upphovsrättsligt angränsande. Som exempel kan nämnas Lena Boijes 

textilmönster av smultron, som efter att ha rönt kommersiella framgångar blev imiterat. 

På den nya tygtrycket ersattes emellertid smultronen med jordgubbar. HD ansåg att 

verkshöjden på grund av den ringa egenarten, bilden var mer naturtrogen än fantasifull, 

inte kunde anses skydda mot annat än rena kopior. Slutsatsen blev därför att intrång inte 

hade skett.127 

Om prestationen uppnår verkshöjd så uppstår upphovsrätt i samband med skapandet. I 

och med att verket skyddas av upphovsrätten så uppstår ett  formskydd. På så sätt 

skyddas exempelvis en karaktär från en bok som filmatiseras, förutsatt att den har 

tillräcklig egenart. 
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3.4 Ensamrätten  

Om verket är tillräckligt unikt uppstår en för verket gällande ensamrätt. På så sätt ska 

upphovsmannen åtnjuta dels den ekonomiska rätten, dels den ideella rätten. Som 

rättspolitiskt argument för ensamrätten har framförallt upphovsmannens personliga 

anknytning till verket  framhållits. Utan ensamrätten vore det svårt att skapa en marknad 

för upphovsrättsliga verk och tanken med rådande ordning är att skapa konstnärlig och 

litterärt givande kulturproduktion, vilket i längden ska förhindra likriktning.128 

Den ekonomiska förfoganderätten framgår av 2 § URL. Att man är upphovsman innebär 

inte nödvändigtvist att man också har rättigheterna till verken, dessa kan ju ha överlåtits. 

Således kan rättighetsinnehavaren vara någon annan än upphovsmannen. Den 

ekonomiska rätten är uppdelad på två delar, varav den första är rätten att  framställa 

exemplar av verket, i vilket åsyftas all slags reproduktion. Rent konkret innebär det att 

ingen får kopiera verket eller som lagen uttrycket det; framställa exemplar. Detta blir än 

tydligare när man jämför med det engelska uttrycket copyright, vilket just poängterar 

detta. När man laddar ner en film på sin dator, kopierar en tidskrift eller spelar in en 

film från sin tv framställer man ett nytt exemplar. På samma sätt kan ett  konstverk, som 

används som rekvisita i en filmscen utgöra en olovlig exemplarframställning - om inte 

upphovsmannens godkännande har inhämtats. Förutsatt att  konstverket är framträdande 

och inte av underordnad betydelse. Den andra ensamrätten som tillfaller 

upphovsmannan är rätten att göra verket tillgängligt för allmänheten. Upphovsmannen 

är ensam förbehållen rätten att  bestämma när ett verk för första gången ska 

offentliggöras för allmänheten.129 

Det finns inom upphovsrätten fyra kategorier av tillgängligöranden till allmänheten; 1) 

genom spridning av exemplar, 2) genom offentligt framförande, 3) genom offentlig 

visning eller genom 4) överföring till allmänheten. Med den första rätten, som avser 

spridning av exemplar, avses fysiska exemplar som redan framställts. Det kan alltså 
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gälla uthyrning, utlåning, försäljning, eller annan spridning.130  En inskränkning av 

denna rätt följer dock av  konsumtionsprincipen och innebär att ett verk som köpts inom 

EES får säljas vidare av förvärvaren.131  För uthyrning av verk till allmänheten krävs 

dock rättighetshavarens tillstånd. Den andra och tredje rätten, nämligen att visa eller 

framföra verk, måste hållas separata från varandra även om de är tätt  sammanknutna. 

När upphovsmannen sålt en tavla är det  helt lagligt  att visa den offentligt, men om 

verket filmas och därefter visas upp offentligt, handlar det dels om olovlig 

exemplarframställning - och dels om ett offentligt framförande, eftersom filmen är 

utsträckt över en viss tid. Sådant framförande, precis som t.ex. framförande av inspelad 

musik på barer, arbetsplatser, hissar och varuhus kräver alltså tillstånd av 

upphovsmannen. Centralt för båda visning och framförande är dock att rättigheterna 

gäller verk som görs tillgängliga lokalt där allmänheten befinner sig. Således skiljer 

dessa sig från den fjärde rätten, nämligen rätten att överföra verk till allmänheten. Till 

skillnad på framförande och visning för allmänheten så tar denna rätt  sikte på den 

överföring som sker när sträckan är geografiskt vidsträckt. Det rör sig alltså om en 

överföring på distans, oftast radio- och tv-sändningar, men även överföringar som sker 

på annat sätt t.ex. internet.132 Hur många som rent faktiskt har tagit del av verket faller 

utanför bedömningen. Det centrala är att alstret - med trådbunden eller trådlös teknik - 

gjorts tillgänglig för allmänheten och att denna har haft möjligheten att ta del av den.133 

3.5 Den ideella rätten

Den ideella rätten (droit moral) tar sitt avstamp i 3 § URL. Paragrafen tar sikte på den 

nära känslomässiga relation som ofta uppstår mellan konstnären och dennes verk. 

Generellt gäller att den ideella rätten följer den ekonomiska rätten, men till skillnad från 

denna kan den ideella rätten inte överlåtas.134 Anledningen är att den ideella rätten anses 
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så nära knuten till upphovsmannens person.135 Den ideella rätten kan emellertid till viss 

mån efterges, dock med en till art och omfattning begränsad användning. Detta gäller 

emellertid inte för datorprogram. Vid skapande av dessa övergår både den ekonomiska 

och den ideella rätten till arbetsgivaren.136 Den ideella rätten tar sig främst uttryck på 

två sätt, varav det första gäller upphovsmannens rätt att få sitt namn utsatt  när verket 

visas offentligt, namnangivselserätten (droit a la paternité). Rätten stadgas i 3 § 1 

stycket och påkallas när namnangivelse är brukligt enligt god sed.137 På så sätt ska t.ex. 

regissören nämnas i början eller slutet  av en film.138  För reklamalster gäller det 

omvända, då är det god sed att inte nämnas.139 Andra verk präglas av den goda sed som 

typiskt sett är brukligt inom den konst- eller litteraturformen. Vill upphovsmannen 

nämnas med pseudonym ska denne anges, däremot kan inte anonymitet eller en 

pseudonym upprätthållas på upphovsrättslig grund.140  Om ett verk efterbildas, är det 

således - förutom en kränkning av upphovsmannen ensamrätt  - även en kränkning av 

upphovsmannens ideella rätt. Även vid en bearbetning ska den ursprungliga 

upphovsmannen nämnas.141 I NJA 1996 s. 354 ansågs Sveriges Television AB skyldigt 

att  betala ut skadestånd till en tonsättare eftersom denne inte angetts som upphovsman 

till ett musikverk som framfört i TV.

Utöver namnangivelserätten så finns respekträtten (droit au respect), vilket innebär ett 

skydd mot kränkande användning och ändring av verket. Upphovsmannen ska alltså 

inte behöva finna sig i att verket används på ett sätt som är nedsättande för 

upphovsmannens konstnärliga anseende. Vid bedömningen av vad som ska anses 

kränkande ska en objektiv måttstock användas.142  En ändring av ett befintligt verk 

ansågs i NJA 1979 s. 352 inte som kränkande eftersom ändringen skedde inom ramen 

för en annan etablerad konstform. I ett annat fall användes en konstnärs bilder som 
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reklam utanför en pornografisk biograf. Bilderna var dessutom beskurna. Domstolen 

ansåg dock framförallt  att sammanhanget var kränkande.143 I motiven framhålls andra 

exempel; ett  seriöst musikaliskt verk framförs som schlager eller i jazztakt, ett litterärt 

verk framställs i ett stympat format som framstår som en förvrängning av originalet.144  

3.6 Närstående rättigheter

I upphovsrättslagen femte kapitel finns reglerna om de närstående rättigheterna. I SOU 

2011:32 föreslår utredaren att dessa rättigheter istället benämns ”Rättigheter för 

utövande konstnärer, producenter, fotografer m.fl.”145  Reglerna tar sikte på de 

prestationer som lagstiftaren anser ligger nära det ”andliga skapandet” och därför 

förtjänar ett liknande skydd. Numera framstår det som att dessa rättigheter ofta är i 

princip likalydande med upphovsmannens ensamrätt.146 Det  upphovsrättsliga kravet på 

verkshöjd, dvs. särprägel, är emellertid borttaget här, istället är själva framförandet eller 

inspelningen tillräckligt för att rättsskydd ska uppstå.147  Kapitlets första paragraf ger 

skydd åt utövande konstnärer, som framför ett upphovsrättsligt skyddat verk. Till de 

som räknas som utövande konstnärer räknas till exempel dansare, sångare, musiker, 

skådespelare och dirigenter.148 Skyddet sträcker sig dock utöver detta och skyddar även 

fotografer, produktionsbolag, kataloger och radio - och TV-sändningar. Utanför skyddet 

faller generellt cirkusartister, imitatörer, presentatörer i TV, radiopratare och idrottsmän, 

eftersom de inte framför upphovsrättsligt skyddade verk. Den utövande konstnären har 

som utgångspunkt en ensamrätt till sitt framförande och kan således bestämma hur en 

inspelning får ske. Detta innebär att medgivande från konstnären måste inhämtas innan 

inspelning får ske oavsett om framförandet sker gratis till exempel i en folkpark. 

Företag, som inte själva är upphovsmän, får rätt till sina egna produktioner när de deltar 
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vid produktion och distribution av alster.  Har den utövande konstnären lämnat  tillstånd 

till ett företag, får bolaget ensamrätt att bestämma om kopiering, spridning och 

tillgängliggörandet av materialet. På grund av de stora kostnader som filmproduktion 

generellt  sätt är förknippade med så ges produktionsbolagen skydd för sina inspelningar, 

men skydd ges även till de produkter som dessa resulterar i, som skivor, band och 

filmer. Rent konkret består produktionsbolagets ensamrätt i ett kopieringsskydd samt 

rätt  att sprida, framföra och överföra sina alster till allmänheten. Radio och tv kanaler 

har även ensamrätt  till sina sändningar oavsett  vad som sänds, den så kallade 

signalrätten.

3.7 Överlåtelse av upphovsrätt inom det reglerade området

Vad gäller upphovsrätt  som uppkommit i ett anställningsförhållande så delas denna 

generellt  upp i ett reglerat och icke reglerat område. Inom svensk rätt rör det reglerade 

området datorprogram. Datorprogram anses vara litterära verk.149 Huvudregeln, som är 

ett  undantag från övriga delar av upphovsrätten, återfinns i 40 a § URL. Denna stadgar 

att  upphovsrätten inom anställningsförhållanden tillfaller arbetsgivaren om inte annat är 

avtalat. Bestämmelsen har sitt ursprung i EG direktiv 91/250/EEG, numera ersatt av 

direktiv 2009/24/EG (datorprogramdirektivet).150  Datorprogram är upphovsrättsligt 

reglerade i nästan hela världen, vilket kanske inte är så underligt, då värdet av dessa 

produkter uppskattades uppgå till ett årligt värde om 170 miljarder dollar redan år 

1985.151  Mjukvara har sedan dess fått än mer dominerande roll inom 

informationssamhället. Någon definition av datorprogram finns inte inom URL, men en 

definition återfinns i förarbetena. Där står att: ”För de ändamål som angår det 

upphovsrättsliga skyddet skall som ett datorprogramverk anses utformningen av en 

serie instruktioner eller anvisningar, oberoende av den uttrycksform eller den anordning 

vari den är nedlagd, avsedd att förmå en dator att direkt eller indirekt ange eller utföra 
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en speciell funktion eller uppgift eller uppnå ett speciellt resultat.”152  För att uppnå 

detta skydd måste dock datorprogram, precis som andra verk, uppnå verkshöjd. 

Skyddsomfånget är generellt mindre för bruksprogram, som bokföringsprogram osv. - 

eftersom detta anses vara ett område som gynnas av konkurrens. För datorspel är  

skyddsomfånget oftast större eftersom detta är ett område som präglas av kreativ 

frihet.153 En skiljelinje ska dock dras mellan datorprogrammets grafiska gränssnitt och 

dess underliggande struktur. Den underliggande strukturen skyddas av 

datorprogramdirektivet medan gränssnittet kan skyddas av upphovsrätten. På samma 

sätt som vid andra upphovsverk skyddas inte idéer utan endast datorprogrammets 

konkreta utformning, dock innefattas förutom den färdiga produkten, även förberedande 

designmaterial.154  

När det gäller datorprogram, som skapas inom ett anställningsförhållande, presumeras 

alltså arbetsgivaren ha ensamrätt till dessa om inte annat är avtalat. Regleringen är 

viktigt på grund av de stora värden som datorprogram omsätter.155  Ofta sätts 

datorprogrammen ihop av team, vilket då minskar upphovsmannens personliga 

anknytning till verket. I arbetsgivarregeln används begreppet övergår (jämför med 

överlåta) vilket innebär en fullständig övergång av både den ekonomiska och den 

ideella rätten. Såtillvida finns det  inte heller något förbud mot vidareöverlåtelse eller 

ändringar i verket. Detta är ett stort avsteg från huvudregeln, men är en sedvänja som 

har tillämpats sedan lång tid tillbaka.156  Den ideella rättens totala övergång har 

emellertid ifrågasatts i doktrin och anses inte heller vara förenlig med artikel 6 bis 

Bernkonventionen. I SOU 2010:24 framhålls emellertid att konventionen inte innehåller 

något absolut förbud mot eftergivande av ideella rättigheter.157 Saken har inte prövats i 

domstol, men den ideella rättens övergång är eventuellt inte lika uppenbar som 

departementschefen hade önskat.158 
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Lagen stadgar att arbetstagares datorprogram övergår till arbetsgivaren ”som ett led i 

hans arbetsuppgifter eller efter instruktioner av arbetsgivaren såvida något annat inte 

har avtalats.” Centralt för övergången är arbetstagarens arbetsuppgifter. Det krävs inte 

att  det är arbetstagarens huvuduppgift  att skapa datorprogram, men det bör finnas någon 

slags anknytning. Är programmet avancerat, dvs. en hög nivå av kodning, ställs högre 

krav på att  arbetstagarens arbetsuppgifter är just programmering eller att arbetet  utförts 

enligt arbetsgivarens instruktioner. Ett  program, som kommit till av en tillfällighet eller 

som en biprodukt behöver alltså inte undantagslöst övergå till arbetsgivaren, om detta 

inte är en naturlig följd av arbetstagarens arbetsuppgifter.159 Förutom de arbetsuppgifter 

som är för handen, kan arbetsgivarens anvisningar även skapa grund för en övergång av 

ensamrätten. Såtillvida är det lättare att  konstatera att  en övergång skett om 

arbetsuppgifterna överensstämmer med den primära arbetsskyldigheten. Men som vi 

konstaterat tidigare torde arbetstagarens arbetsskyldighet sammanfalla med 

arbetsgivarens anvisningsrätt och därmed vara större än den primära arbetsskyldigheten.  

En övergång av ensamrätten, i alla fall den ekonomiska, är då förmodligen möjlig, så 

länge arbetsuppgifterna ligger inom spannet av den totala arbetsskyldigheten. 

Arbetsgivarens instruktioner behöver inte vara preciserade, utan det räcker förmodligen 

med att denne lämnat allmänna anvisningar för lösning av ett problem.160 

I bjärt kontrast till 3 kap 40 a § URL står reglerna för anställda akademiker. 

Högskoleanställda akademikers verk tillfaller akademikerna själva i egenskap av 

upphovsmän. De har diskuterats om deras verk i högre grad borde kunna utnyttjas av 

universitet och högskolor.161  Förmodligen är reglerna om datorprogram skapade i 

anställningsförhållanden möjliga att  tillämpa även inom högskoleområdet. Det har 

emellertid inte gjorts.162  Dessa olikheter, framstår enligt mig som problematiska, och 

kan knappast stå i samklang med strävanden efter en enhetlig och rättvis lagstiftning. 
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3.8 Överlåtelse av upphovsrätt inom det oreglerade området 

För datorprogram är det upphovsrättsliga förhållandet mellan arbetsgivare och 

arbetstagare reglerat i lag, men dessa regler kan inte tjäna som ledning vid bedömning 

av övergång av upphovsrättsliga verk i andra sammanhang.163  I andra sammanhang 

uppstår upphovsrätten hos upphovsmannen, dvs. hos den som skapat verket. Situationen 

bedöms på samma sätt i ett anställningsförhållande, vilket innebär att  en juridisk person 

måste förvärva rättigheter helt eller delvis från upphovsmannen. Upphovsrättens 

övergång i anställningsförhållanden har varit föremål för granskning i flera tidigare 

lagstiftningsarbeten, men har alltså förutom 40 a § URL inte resulterat i någon 

lagstiftning.164 Auktorrättskommittén lämnade inget förslag på hur frågan skulle lösas, 

men konstaterade att fullständiga överlåtelser borde vara ovanliga, även om detta ofta 

sker inom vissa affärsgrenar, som exempelvis konstindustrin och reklambranschen.165 

Reglerna om övergång av upphovsrätt finns i 3 kap. URL 27-42 §§. Enligt 27 § URL 

kan upphovsrätten överlåtas helt eller delvis genom avtal, dock med de begränsningar 

som stadgas i 3 § URL om den ideella rätten. Såvida det inte rör sig om ett 

datorprogram eller att arbetstagaren har eftergett  sin ideella rätt, har denne rätt att 

omnämnas som upphovsman, eller motsätta sig kränkande ändring eller användning av 

verket.166 Vidare får verk, enligt 28 § URL, inte överlåtas eller ändras av förvärvaren. 

Regeln är emellertid, i varje fall sett till den ekonomiska delen, dispositiv. Ett verks 

verkliga värde kan vara svårt att uppskatta vid tillfället för dess skapande och tiden 

däromkring. Om överlåtelsen vid ett senare skede anses vara oskäligt kan avtalet därför 

jämkas enligt 36 § lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på 

förmögenhetsrättens område. 

Överlåtelse eller upplåtelse av upphovsrätt sker genom flera olika typer av avtal. 

Exempel på sådana avtal är licensavtal, hyresavtal, beställningsavtal, uppdragsavtal, 

anställningsavtal och avtal om totala överlåtelser. Oftast reglerar dessa i vilken 

omfattning utnyttjande får ske och under hur lång tid. I likhet med många andra avtal 
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ställs inga formkrav. Istället är parterna hänvisade till obligationsrättens och 

kontrakträttens allmänna regler. Därmed kan förvärv ske genom skriftliga, så väl som 

muntliga överenskommelser, samt genom konkludent handlande och branschpraxis.167 

Ibland kan det emellertid vara svårt att utröna vad parterna har kommit överens om. För 

dessa tvistiga situationer har framförallt två upphovsrättsliga tolkningsprinciper använts 

av domstolen. Dels den s.k. specialitetsgrundsatsen och dels den s.k. 

specialitetsprincipen eller specifikationsprincipen. Huruvida det ska dras en strikt 

skiljelinje mellan dessa principer är, enligt mig, inte klart. Snarare verkar lokutionernas 

väsentliga betydelse sammanfalla. Enligt SOU 2010:24 innebär specialitetsgrundsatsen 

att bara den förfoganderätt  som uttryckligt följer av avtalet, ska ha ansetts ha övergått 

till förvärvaren. Specifikationsprincipen innebär då att  omfattande och otydliga eller 

tysta avtal ska tolkas restriktivt till upphovsmannens förmån.168  Gemensamt för dessa 

principer är att  de syftar till en restriktivt eller inskränkt syn på överlåtelsens omfång. 

Upphovsrättsöverlåtelser ska alltså tolkas restriktivt till upphovsmannens fördel. Detta 

innebär att de delar av upphovrätten, som inte överlåtits eller upplåtits enligt vad som 

framgår av avtalet, anses vara kvar hos upphovsmannen. Vidare innebär det att 

överlåtelseavtal eller upplåtelseavtal ska vara klart specificerade för att  försäkra 

förvärvaren om avtalets omfattning. Presumtionen är att en total övergång av 

upphovsrätten är ogiltig om det inte finns en överenskommelse som talar för motsatsen. 

Upphovsmannen anses generellt sätt vara den svagare parten i avtalssammanhang och 

principen syftar till att åstadkomma ett  rimligt skydd för denna. När ett avtal är oklart 

eller diffust försöker domstolen, enligt den allmänna avtalsläran, utröna den 

gemensamma partsviljan. Denna tolkningsmodell ska emellertid vid upphovsrättslig 

avtalstolkning lämna företräde för specialitetsprincipen.169 Det rättspolitiska argument 

som framhållits - är att detta ska öka verkets marknadsvärde, vilket i förlängningen ska 

fungera som ett incitament till nyskapande.170 Levin beskriver principen som sympatisk 

och framhäver att den internationella doktrinen inte sällan har varit kritisk eller direkt 

avvisande mot diffusa eller generella överlåtelser.171  I övrigt ska domstolen även ta 
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167 Anställningsförhållandet, Källström & Malmberg, s. 188, samt SOU 2010:24, s. 93.

168 SOU 2010:24, s. 94.

169 SvJT 2007, Upphovsrätten i mediebranschen — en fråga om avtal, Wainikka,  s. 604. 

170 Ds 2007:29, s. 70. 

171 Lärobok i immaterialrätt, Levin, s. 121, samt Lärobok i immaterialrätt, Levin, s. 505.



hänsyn till allmänna avtalsrättsliga principer, vilket innebär att även avtalets syfte och 

typ är avgörande för rättighetsförvärvets innehåll och omfattning.172  Principen är 

numera inte kodifierad, men den har sitt ursprung i 1919 års upphovsrättslag och ses 

därmed som gällande.173  Den nya upphovsrättsutredningen föreslår att principen ska 

lagfästas.174  Detta måste med hänseende till förutsebarhet, enligt mig, anses som en 

nödvändig och bra lösning.175 

3.9 Kollektivavtal

I vissa fall är upphovsrättens övergång reglerad i arbetstagarens anställningsavtal, men 

bestämmelser kan även finnas i kollektivavtal. Dessa avtal är vanliga inom branscher 

där upphovsrättsliga prestationer är en naturlig del av det vardagliga arbetet. Syftet med 

dessa är då ofta att minimera olika transaktionskostnader.176 Det  skulle exempelvis vara 

frustrerande för en redaktör att  ständigt behöva förhandla och avtala med skribenter om 

införande av ett nyhetsinslag i morgondagens tidning. Hur den upphovsrättsliga 

fördelningen görs är vitt åtskild inom olika branscher, men en bransch som det ofta 

refereras till i dessa sammanhang är just tidningsbranschen och dess journalistavtal. 

Journalistavtalet är normerande för tidningsbranschen och sluts mellan Svenska 

Tidningsutgivareföreningen och Svenska Journalistförbundet. I dess 4 § framgår att den 

anställde överlåter nyttjanderätt av upphovsrättsliga verk, som presteras inom ramen för 

anställningen - såväl under anställningen, som efter dess upphörande. Om arbetsgivaren 

använder arbetstagarens upphovsrättsliga verk utöver av vad som kan anses följa av 

ramen för anställningen, ska berörda medarbetare få en viss ersättning. Hur stor denna 

ersättning är bestäms årligen av de centrala parterna i förhandlingen. Parterna är 

vanligen arbetsgivare och deras respektive journalistklubb. I AD 1993 nr 135 slogs det 
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172 Upphovsrättens avtal, Rosén, s. 151 ff. 

173 SOU 1956:25, s. 310, se även t.ex. Svea hovrätt, dom 2012-04-03 i mål T 10376-08, Womax ./. 
Bookhouse, även Svea hovrätts dom 2007-05-02 i mål T 9659-05, En svensk tiger, och SvJT 2013,  
Upphovsrätt och närstående rättigheter 2003-2012, Rosén, s. 594. 

174 SOU 2010:24, s. 41 och även s. 102 ff.  

175 Advokatsamfundet är dock av en annan åsikt, se deras remissyttrande R-2010/0681 angående Avtalad 
upphovsrätt (SOU 2010:24).

176 SvJT 2007, Upphovsrätten i mediebranschen — en fråga om avtal, Wainikka,  s. 621.



fast att  företagets förfoganderätt  innefattade en rätt för företaget att publicera material - 

inte bara för den enskilda tidningen, som upphovsmannen arbetar vid - utan i varje 

tidning inom företagets verksamhet. En fråga, som varit föremål för debatt, och även 

tvister i domstol, är publicering på nätet och huruvida journalister ska få extra ersättning 

för detta. Redan 1997 fattades beslut mellan kollektivavtalsparterna att ersättningen 

skulle uppgå till 1200 kr per anställd och år.177 2014 uppgår denna ersättning till 2327 

kr.178 

3.10 Tumregeln

Förfoganderätten kan övergå till en arbetsgivare genom befintligt anställningsavtal, 

annat avtal, eller kollektivavtal. Förutom dessa sätt kan rätten även övergå genom 

anställningsförhållandets beskaffenhet.179  I dessa fall behövs alltså inget uttryckligt 

avtal, utan arbetstagaren anses ha samtyckt till övergången genom ett tyst medgivande. 

Ofta övergår exempelvis förfoganderätten som uppstår hos en anställd på en reklambyrå 

till arbetsgivaren genom själva anställningsavtalet, även om det inte uttryckligen 

reglerats däri.180 En övergång kan alltså ske underförstått genom anställningens art eller 

branschens allmänna villkor och sedvänjor.181 På så sätt kan det för arbetsgivaren uppstå 

en rätt att inom sin normala verksamhet använda, ändra och överlåta verket.182 

Svensäter anser emellertid att  en sådan rätt, baserad på verksamhetsregeln, i de flesta 

fall inte innebär en rätt till vidareöverlåtelse av verket.183 Tumregeln kan tyckas ha sitt 

ursprung i förarbetena, men har utvecklats i doktrin.184  Principen är omnämnd i AD 

2002 nr 87 och bör eventuellt tillämpas när det saknas uttryckligt avtal om övergången 
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177 Lärobok i immaterialrätt, Levin, s. 128.

178 Journalistavtalet 2013-2016, s. 48.

179 Prop. 1960:17, s. 50 f, även AD 2002 nr 87. 

180 Prop. 1960:17, s. 179. 

181 Lärobok i immaterialrätt, Levin, s. 127.

182 Prop. 1960:17, s. 179.

183 Anställning och upphovsrätt, Svensäter, s. 475. 

184 Prop. 1960:17, s. 50 f och SOU 1956:15, s. 83, se även Anställdas immaterialrätter, Wolk, s. 119, se 
hänvisningar. 



av upphovsrättsliga verk i ett anställningsförhållande.185  Saken är inte dock inte helt 

självklar och exempelvis journalistförbundet hävdar att regeln inte gäller.186

Framförallt Gunnar Karnell anses vara den som formulerat tumregeln.187  Karnell 

skriver: ”Arbetsgivaren får inom sitt verksamhetsområde och för sin normala 

verksamhet utnyttja sådana verk som tillkommer som resultatet av tjänsteåligganden 

eller särskilda åtaganden gentemot arbetsgivaren. Arbetsgivarens rätt avser 

utnyttjanden för de ändamål som kan förutses när verket tillkommer. Om verket måste 

ändras för att ändamålet med dess tillkomst i tjänsten skall uppnås är ändringen 

tillåten.”188  Regeln har givits en något, enligt mig, snävare formulering av Levin: 

”upphovsrätt i ett fast anställningsförhållande övergår inte på arbetsgivaren i vidare 

utsträckning än vad som var nödvändigt vid produktionspunkten, med hänsyn till 

företagets normala verksamhet.”189 Karnell ger, enligt sin tumregel, arbetsgivaren rätt 

att  göra nödvändiga ändringar av verket. Ändringar kan potentiellt inkräkta på 

upphovsmannens ideella rätt - och kanske är det därför Levin har utelämnat 

arbetsgivarens rätt  till ändring. Det finns inte heller någon hänvisning, till det som 

Karnell kallar särskilda åtaganden gentemot arbetsgivaren, vilket jag tolkar som en 

instruktion eller arbetsuppmaning från arbetsgivaren som ligger utanför arbetstagarens 

normala arbetsuppgifter.190   

Tumregeln kan användas vid avtalstolkning. Den kan därmed få en utfyllande verkan 

vid tolkning av oklara anställningsavtal. Avgörande för övergången är definitionen av 

företagets ”normala verksamhet”. Företagets normala verksamhet ska anses vara den 

som vanligtvis faktiskt bedrivs av arbetsgivaren.191  Detta innebär att något 
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185 Domstolen har i AD 2002 nr 87 uttryckt att principen ”torde” tillämpas. 

186 Remissyttrande: Avtalad upphovsrätt (SOU 2010:24), Journalistförbundet, s. 2.

187 Anställdas immaterialrätter, Wolk, s. 119, även SvJT 2007, Upphovsrätten i mediebranschen — en 
fråga om avtal, Wainikka,  s. 607. 

188 Läromedelsrätt, Karnell, s. 35. Kan tilläggas att boken är skriven för tillämpning vid universitet och 
högskolor där numera, som tidigare beskrivits, upphovrätten fullt ut tillfaller upphovsmannen, trots att 
denna är anställd.

189 Lärobok i immaterialrätt, Levin, s. 127.

190 Instruktioner från arbetsgivaren kan ifall arbetstagaren accepterar dem skapa nya skyldigheter för 
arbetstagaren eller rättigheter för arbetsgivaren. Mer om detta nedan.

191 Anställning och upphovsrätt, Svensäter, s. 355.  



upphovsrättsförvärv generellt inte blir gällande vid av arbetsgivarens tillfälligt bedriven 

verksamhet. På så sätt liknar regeln delvis lagen om arbetstagares uppfinningar vad 

gäller verksamhetsområdet - och ligger även i linje med specifikationsprincipen. Det är 

förmodligen tidpunkten för färdigställande av verket som blir gällande för 

bedömningen, och alltså inte förhållandena vid anställningens början.192  Att 

arbetstagaren avslutar sin anställning hos arbetsgivaren har enligt praxis inte ansett 

påverka arbetsgivarens nyttjanderätt.193 I NIR 1967 nr 455, rörande ersättning för - och 

omfattning av arbetsgivares förvärv, gällande en belysningsarkitekts verk av glas, 

ansågs denne ha överlåtit förfoganderätten till arbetsgivaren genom en tyst 

överenskommelse. Någon överenskommelse fanns uttryckligen inte i avtalet, men detta 

tolkades in som härledd från anställningens form och avtal. Därmed var den före detta 

belysningsarkitekten inte heller berättigad till någon ersättning. Rättsfallet  är snart 50 år 

och kan anföras som stöd för en fullständig övergång av upphovsrätten i ett 

anställningsförhållande, men har antagligen inte något avgörande värde för vad som ska 

anses vara gällande rätt.194  

I det tidigare nämnda rättsfallet, AD 2002 nr 87, har tumregeln diskuterats av 

domstolen. Försvarsmakten, som var arbetsgivare, hävdade att det skett en 

rättsövergång av de anställda musikernas närstående rättigheter enligt  45 § URL, 

avseende en videoinspelning av musikkårens framförande vid Ystad International 

Military Tatoo. Videofilmen framställdes i 2000 exemplar. Dessa exemplar gavs delvis 

bort i marknadsföringssyfte och andra såldes för 150 kr st. Musikerna fick ingen 

särskild ersättning och gavs inte heller möjlighet att granska videon innan det 

offentliggjordes. Frågan om övergång var varken uttryckligen reglerad i musikernas 

enskilda anställningsavtal eller kollektivavtal. Försvarsmakten ansåg att  rätten hade 

övergått  genom anställningsförhållandet. Försvarsförbundet ansåg det motsatta, 

nämligen att så inte skett. Domstolen började med att redogöra för den rättsliga 

bakgrunden, och konstaterade - att det som en allmän regel anges att frukterna av 

arbetstagarens arbete, tillkommer arbetsgivaren. Inom immaterialrätten tillkommer 

emellertid i regel intellektuella verk arbetstagaren. Som intellektuella verk anses även 
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194 Anställning och upphovsrätt, Svensäter, s. 332. 



sådana närstående rättigheter som är aktuella i detta fall. Domstolen noterade att en 

upphovsman i allmänhet kan överlåta sin rätt med undantag för den ideella rätten. I 

samband med denna överlåtelse kan upphovsmannen ställa villkor av ekonomisk natur 

samt krav på den slutgiltiga utformningen. En sådan överenskommelse, om övergång av 

upphovsrätt, kan komma till stånd genom kollektivavtal - exempelvis innehåller 

riksavtalet mellan Teatrarnas Riksförbund och Sveriges Yrkesmusikerförbund regler om 

yrkesmusikers skyldighet att medverka vid vissa inspelningar. Övergång kan även ske 

genom en uttrycklig överenskommelse i anställningsavtalet. Förutom dessa sätt skrev 

domstolen att: ”Därutöver torde, då inget uttryckligen avtalats, en övergång i vissa fall 

kunna äga rum underförstått redan genom anställningsförhållandets beskaffenhet.” I 

sådana fall ska bedömningen göras med hänsyn till anställningsförhållandets art samt 

branschens allmänna villkor och sedvänjor. Härefter hänvisades till ”tumregeln” och 

dess centrala anknytning till arbetsgivarens verksamhetsområde. Dock utelämnades den 

sista meningen som refererar till ändring av verket med hänsyn till ändamålet (Jfr. 28 § 

URL).195 

Som konstaterats ovan får arbetsgivaren enligt tumregeln inom sitt verksamhetsområde 

och för sin normala verksamhet utnyttja sådana verk, som tillkommer som ett resultat av 

tjänsteåligganden gentemot arbetsgivaren. I detta fall kunde arbetsgivarens verksamhet 

delas in i tre delar; Ordinarium, Kommunikation och kultur, samt Dokumentation. Inom 

dessa delar ingick en skyldighet att göra reklam för Försvarsmakten och 

Försvarsmusikcentrum vid olika typer av arrangemang. Inom den tredje delen, 

Dokumentation, spelades två skivor per år in med både militärmusik och konstmusik. 

Utöver detta medverkade musikerna vid tv och radio inspelningar. Vid dessa tillfällen 

gavs dock möjlighet att kvalitetsgranska inspelningarna. Med hänsyn till arbetsgivarens 

verksamhetsområde anser jag att det mycket väl hade funnits utrymme för domstolen att 

tillämpa tumregeln. Detta skedde emellertid inte, utan istället valde domstolen att tolka 

de enskilda anställningsavtalen i skenet av ett mellan parterna tidigare gällande 

kollektivavtal. Kollektivavtalet fick därmed, som jag bedömer det, en utfyllande verkan. 

Domstolens slutsats blev att parterna haft  som utgångspunkt att musikerna - genom de 

enskilda anställningsavtalen - inte överlåtit de närstående rättigheterna. Det ankom då 
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på Försvarsmakten att visa att en sådan övergång hade skett på annat sätt. Detta 

lyckades Försvarsmakten inte styrka. 

Arbetsdomstolen gjorde dock vissa generella uttalanden, som är av intresse för denna 

uppsats, med hänsyn till konkludent handlande som giltigt samtycke. Domstolen skrev 

att  ”Det ligger i linje med det anförda att närstående rättigheter även till dessa nya 

utnyttjanden kan komma att övergå till arbetsgivaren om arbetstagarna underlåter att 

hävda sina rättigheter. Anställningsavtalen kan då sägas få sitt innehåll av det faktiska 

handlandet.”196  Domstolen anförde vidare att exempelvis en musiker som anställs för 

att  arbeta med inspelningar i en studio, förmodligen har överlåtit sina närstående 

rättigheter redan genom anställningsavtalet. Saken uppfattas då som att denne har gett 

sitt tysta medgivande. Utöver detta så gjorde domstolen flera uttalanden, som enligt 

mig, får sägas vara menade att stärka, eller i vilket fall bekräfta arbetstagares rätt, med 

hänsyn till både specialitetsprincipen och den ideella rätten. Domstolen skrev 

exempelvis:  ”Vad domstolen avser är att man i allmänhet inte bör vara berättigad att 

dra slutsatsen att en rättighetsövergång avseende en ny form av utnyttjande av ett verk 

får anses godtagen av arbetstagaren enbart av det skälet att arbetstagaren tidigare 

genom passivitet får anses ha godtagit en övergång av rättigheterna till en annan, 

tidigare praktiserad form av utnyttjande.” En fråga som uppstår är i fall detta uttalande 

ska appliceras för ett verk eller flera, dvs. innebär det att en arbetstagare accepterar en 

ny typ av särskilda arbetsuppgifter och därmed aldrig har rätt att sluta utföra den typen 

av arbetet? Annorlunda uttryckt; ska arbetstagaren anses ha permanent utökat sin egna 

arbetsskyldighet? Eller ska det tolkas som att varje upphovsrättsligt verk är unikt och 

kan bli föremål för diskussion om övergång vid varje skapandetillfälle? Av domstolens 

bedömning framstår det, med tanke på att  musikerna redan som en följd av sin 

anställning, spelat in skivor och framträtt i radio och TV, som att avtalet mellan parterna 

ändock tolkades restriktivt, dvs. hänsyn togs till specialitetsprincipen. 
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4. Giltigt samtycke  
4.1 Bakgrund

I motiven till 32 § lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på 

förmögenhetsrättens område (AvtL) står det att innehållet av en avgiven viljeförklaring 

ska fastställas genom tolkning av förklaringen. Hänsyn ska tas, inte bara till avtalets 

ordalydelse, utan till samtliga omständigheter som är av betydelse.197 Bedömningen 

beskrivs som en komplicerad procedur där hänsyn måste tas till en mängd opreciserade 

omständigheter som är svåra att fånga in några enkla former eller regler. Denna fria 

bedömningsmodell har sitt ursprung i viljeprincipens genombrott i kontinentala Europa 

under mitten av 1800-talet. Innan dess hade avtal tolkats strikt efter dess ordalydelse, 

s.k. bokstavstolkning. Viljeprincipen är således ett avsteg från den strikt semantiska 

tolkningen och avgörande blir då istället vad viljeförklaringen avsett. Viljeförklaringen 

blir då en rättshandling vilket tillmäts rättsverkningar.198

Som jag konstaterat ovan, kan enligt svensk rätt en arbetstagares passivitet anses utgöra 

grunden för en upphovsrättslig övergång. Svensk domstol har bedömt saken, som att 

passivitet i vissa fall är likställt med ett giltigt samtycke. I anslutning till denna 

bedömning ska jag nu redogöra för ett annat synsätt, baserat på EU-rätt. Artikel 29 

gruppen har lyft det faktum att arbetstagare är, i avtalssammanhang och i andra 

sammanhang, underställda sina arbetsgivare. Detta, menar de, påverkar hur ett giltigt 

samtycka ska inhämtas. Vidare argumenterar de för att arbetstagaren är så pass 

underställd arbetsgivaren att ett samtycke tillmäts lite eller inget värde, om detta inte 

fyller kriterierna enligt en viss bedömningsmodell. Centralt för denna 

bedömningsmodell är att samtycket ska utgöras av en otvetydig viljeyttring. 
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4.2 Artikel 29 gruppen 

För att säkerställa en enhetlig tillämpning av dataskyddsdirektivet har det inom EU 

bildats en arbetsgrupp – artikel 29 gruppen. Det i Sverige implementerade direktivet 

95/46/EG (dataskyddsdirektivet) har lett fram till personuppgiftslagen, PUL, vars syfte 

främst är att skydda enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter. 

Artikel 29 gruppen har fått sitt namn från artikel 29 i dataskyddsdirektivet och i artikel 

30 framgår gruppens uppgifter. Dessa är att yttra sig om skyddsnivån i gemenskapen 

och i tredje land samt att ge råd till kommissionen och förslag om ändringar i direktivet. 

Gruppens består av en företrädare från varje medlemslands tillsynsmyndighet och deras 

uttalanden är rådgivande.199  I deras yttrande 15/2011 om definitionen av begreppet 

samtycke, har gruppen understrukit, att arbetstagares samtycke sker i ett 

statusförhållande - där arbetstagaren är underordnad arbetsgivaren. Av den anledningen 

ska ett samtycke för att vara giltigt uppfylla visa kriterier. Det ska understrykas att 

uttalandena idag endast gäller behandling av personuppgifter. De uttalanden som görs är 

dock generella för avtalsslut i ett anställningsförhållande, och artikel 29 gruppen 

utesluter därför inte att  datadirektivets allmänna villkor för ett giltigt samtycke kan 

komma att används i ett annat arbetsrättsligt avtalssammanhang.200 En målsättning inom 

EU-rätten är vidare att rättsliga begrepp ska uppfattas på samma sätt oavsett inom vilket 

lagstiftningsområde det gäller. Detta kallar EU-domstolen ”enhetlig tolkning” av 

unionsrätten.201

4.3 Giltigt samtycke enligt personuppgiftslagen

Uttrycket samtycke används i juridiken framförallt inom avtalsrätten. Samtycke enligt 

PuL har definierats som ”alla frivilligt lämnade och särskilda viljeyttringar som 

innebär att den registrerade personen lämnar sitt samtycke till att personuppgifter som 
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avser honom eller henne behandlas”.202 Ett samtycke kan lämnas på fler olika sätt. Ett 

hypotetiskt samtycke - är när man gör ett antagande att personen i fråga borde samtycka. 

Ett sådant samtycke anses inte giltigt enligt personuppgiftslagen eftersom detta inte 

utgör en viljeyttring. Personen i fråga är passiv. En annan typ av samtycke är tyst 

samtycke, vilket innebär att personen i fråga ges en viss frist för att motsätta sig 

behandlingen. Detta innebär att den registrerade själv ska stoppa skeendet, dvs. själv 

motsätta sig behandling av personuppgifter. Detta kan inte ses som en viljeyttring, utan 

är tvärtom ett yttrande för att stoppa ett pågående skeende. Det vill säga det diametralt 

motsatta till en viljeyttring. Inte heller detta anses som ett samtycke enligt PuL.203 Till 

skillnad från dessa typer av samtycke, finns det en tredje typ: Konkludent handlande - är 

när en person genom sitt handlande ger uttryck för en viljeyttring. På så sätt kan en 

person som till exempel hyr en videofilm, genom att ge sitt personnummer till en 

videouthyrare, anses godta att denne som ett led i videouthyrningen tar del av kundens 

personnummer. Ett annat exempel är att en person som stiger på en buss, genom sitt 

handlande anses även ha godkänt köp av en biljett. Konkludent handlande kan grunda 

ett giltigt samtycke enligt personuppgiftslagen, men det krävs att vissa förutsättningar är 

uppfyllda. För att ett samtycke ska anses giltigt enligt personuppgiftslagen krävs det att 

fyra kriterier är uppfyllda. Samtycket ska vara 1)  individuellt, 2) särskilt, 3) frivilligt 

och dessutom uttryckas genom en 4) otvetydig viljeyttring. Med individuellt åsyftas att 

det ska vara den registrerade som med egen fri vilja godtar behandlingen. Att en 

organisation samtycker till registrering av personuppgifter för samtliga sina medlemmar 

uppfyller då till exempel inte kravet på individualitet. Med att samtycket ska vara 

särskilt menas, att ett generellt samtycke för behandling av personuppgifter, inte är 

godtagbart. Samtycket ska således vara preciserat till ett eller flera ändamål. 

Ett frivilligt samtycke innebär att den enskilde måste ges ett fritt val att avgöra om 

personuppgifter ska behandlas eller inte. Artikel 29 gruppen uttrycker att ett speciellt 

svårt tillämpningsområde för ett frivilligt samtycke är just det inom ett 

anställningsförhållande. Arbetstagaren, eller den arbetssökande, har en underordnad 

eller beroendeställning i förhållande till den som är personuppgiftsansvarig.204 

Teoretiskt sett kan arbetstagaren säga nej - men detta kan leda till att arbetstagaren 
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förlorar ett arbetstillfälle - eller sägs upp. När samtycket lämnas under sådana former är 

det inte frivilligt - och samtycket är därför inte giltigt.205  Detta, menar artikel 29 

gruppen, blir än tydligare när samtliga anställda ställs inför samma villkor. Det innebär 

inte att sådana inhämtade samtycken alltid är ogiltiga, det måste finnas tillräckliga 

garantier för att det lämnats under frivilliga former. Det finns mycket som tyder på att 

samtycket är svagt i sådana situationer just på grund av den underordnande ställning 

som arbetstagaren har.206 För att arbetsgivaren ska kunna åstadkomma ett frivilligt 

samtycke för hantering av personuppgifter krävs därför generellt att arbetstagare ges ett 

alternativ till den digitala behandlingen av personuppgifter. Istället för att t.ex. registrera 

anställda och deras fordons position med GPS kan arbetstagaren ges möjlighet att föra 

körjournal.207 På samma sätt kan arbetstagare erbjudas engångskoder vid inträde till 

arbetstagarens arbetsplats istället för ett system baserat på biometri, där alltså 

fingeravtryck, ögonscanning eller dylikt används. Kravet på att samtycket ska bestå i en 

otvetydig viljeyttring innebär ingen begränsning sett till hur viljeyttringen görs. Alla 

typer av viljeyttringar är således möjliga så länge det rör sig om en önskan. Detta 

innefattar alla handlingar där personen yttrar sitt medgivande - dvs. ett skrivet 

samtycke, ett muntligt medgivande eller ett beteende - som leder till den rimliga 

slutsatsen att den registrerade lämnat sitt samtycke.208 En viljeyttring kräver en handling 

som uttrycker den registrerades vilja till skillnad från en situation där frånvaron av 

handling leder till slutsatsen att det föreligger ett samtycke. Det får alltså inte råda 

någon tvekan om att den registrerade godtar behandlingen. Det är den 

personuppgiftsansvarige som har bevisbördan för att ett samtycke faktiskt existerar.209 
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209 Samtycke enligt personuppgiftslagen, Datainspektion, s. 7.



4.4 Överlåtelse av upphovsrätt i relation till samtycke enligt 
personuppgiftslagen 

Artikel 29 gruppen utesluter inte, att deras bedömningsmodell för ett giltigt samtycke, 

används inom andra områden. Bedömningen tar sikte på ett  giltigt samtycke i ett 

anställningsförhållande. Bedömningsmodellen borde därför kunna appliceras på 

arbetsförhållandet i andra fall än de som rör personuppgiftslagen. Arbetstagarnas i 

många fall underlägsna situation är central för arbetsrätten. Detta anser jag borde 

påverka bedömningen för ett giltigt  samtycke även vid övergången av upphovsrättsliga 

verk. Ett giltigt samtycke borde utgöras inte endast av passivitet, utan istället borde 

bedömningen göras på samma sätt, som enligt personuppgiftslagen - dvs. en otvetydig 

viljeyttring borde krävas. Det är arbetsgivaren som leder och ger instruktioner för vilket 

arbete som ska bedrivas. Att motsätta sig en sådan order och hävda sin rätt, kommer 

förmodligen i realiteten inte ske särskilt frekvent. För att motsätta sig ett av 

arbetsgivaren fattat beslut behövs ett domstolsbeslut.210 De flesta arbetstagare kommer 

inte att  försätta sig i en sådan situation av förståeliga skäl. Dessa är inte sällan i direkt 

beroendeförhållande till sin arbetsgivare eller huvudmän.211  Med hänsyn till  

arbetstagarnas svagare ställning - och de konsekvenser som oundvikligen blir följden 

om en tvist uppstår mellan parterna, bör förutsättningarna för när ett samtycke ska anses 

ha lämnats vid övergång av upphovsrättsliga verk i anställningsförhållanden skärpas. 

Alla arbetstagare är inte medvetna om att de själva är ägare till verk som skapas inom 

anställningsförhållanden. Ovetskap borde inte, enligt mig, grunda en 

ägandeövergång.212 Snarare borde en stundande upphovsrättsövergång från arbetstagare 

till arbetsgivare föranleda informationsskyldighet hos den senare.213 Beroende på vilken 

situation en arbetstagare befinner sig i kommer deras förhandlingsposition att vara 

differentierad. Arbetstagare har olika status. Status är inte nödvändigtvis ett permanent 

tillstånd, utan snarare kan tillståndet betecknas som dynamiskt. Alla arbetstagare är inte 
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213 Enligt 6 c § LAS  skall arbetsgivaren lämna skriftlig information till arbetstagaren om alla villkor som 
är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet eller anställningsförhållandet.



till lika stor del beroende av den inkomst eller de förmåner som arbetsgivaren har att 

erbjuda. Men generellt gäller att de flesta arbetstagare är i hög grad beroende av sin 

arbetsgivare och detta påverkar förmodligen avtalssituationen i stor utsträckning. 

Faktorer som påverkar denna bedömning är exempelvis ålder (där i vissa fall både en 

hög och en låg ålder kan vara gynnsam), ställning på arbetsmarknaden, social status, 

kompetens, utbildning, erfarenhet etc.  

EU intar, som ofta annars, en mer progressiv hållning till hur ett frivilligt samtycke bör 

bedömas. De lokutioner som används inom upphovsrätten, exempelvis ”tyst 

medgivande” och ”underförstått”, och som syftar till att beskriva ägandeövergång av 

upphovsrätt från arbetstagare till arbetsgivare där någon skriftligt  avtal inte finns, bör 

alltså enligt mig, ses i skenet av artikel 29 gruppens uttalanden. Extensiva 

avtalstolkningar, eventuellt i strid med specifikationsprincipen, riskerar om man inte tar 

ställning till parternas ojämna förhållande - att  tangera det oskäliga. Klara paralleller 

kan dessutom dras till oklarhetsregeln som används för avtal inom bland annat 

konsumentförhållanden. Denna stadgas i 10 § lag (1994:1512) om avtalsvillkor i 

konsumentförhållanden. Oklarheter i ett  avtal bör tolkas till nackdel för den - oftare 

starkare part - som formulerat  avtalet. Det sagda innebär inte att en arbetsgivare inte ska 

få skörda frukterna av arbetet, men om inget är avtalat framstår det inte som självklart 

att  endast endera parten ska dra vinning av den eventuellt nya inkomst som har 

genererats. Den enligt mig rimligaste slutsatsen är då samma som Jan Rosén förslår i 

SOU 2010:24, nämligen att skälig ersättning ska utgå. 

4.5 Skälig ersättning

I utbyte mot sitt arbete får arbetstagaren kompensation i form av lön. Den arbetsrättsliga 

utgångspunkten är att lönen utgör gottgörelse för alla de förpliktelser, som följer på 

grund av anställningen.214  I vissa fall kan det emellertid bli aktuellt  med särskild 

ersättning utöver lönen, men praxis visar att dessa fall är sällsynta. Svensäter menar att 

sådan ersättning kan bli aktuell i främst tre olika situationer: För det första kan en rätt 

53

214 Anställning och upphovsrätt, Svensäter, s. 180.



till särskild ersättning grundas på avtal. Arbetsgivaren kan ha gjort en utfästelse att 

särskild ersättning ska utbetalas under vissa omständigheter. Dessa utfästelser är 

generellt  giltiga, men kan ibland inskränkas av kollektivavtal. På samma sätt kan 

kollektivavtal föreskriva att särskild ersättning ska utgå, som i exempelvis 

journalistavtalet som behandlats ovan. För det andra borde en särskild ersättning kunna 

bli aktuell - dels om arbetstagaren har gjort en särskild arbetsprestation - och dels om 

arbetstagaren har utfört ett  arbete med högre värde än vad som ursprungligen var att 

vänta. När arbetsdomstolen har löst dylika problem har de emellertid fokuserat på 

arbetstagarens särskilda arbetsprestation - snarare än att arbetet haft  ett  högre värde än 

vad som förväntats.215 Vad gäller arbetstagarens prestation ska denne alltid prestera sitt 

bästa.216  På så sätt har eventuell ersättning istället knutits till arbetstagarens 

arbetsskyldighet. Som framkommer ovan, under arbetsrättsdelen av denna uppsats, är 

arbetsskyldigheten omfattande. Vad gäller preskription för sådan särskild ersättning 

gäller de allmänna tidsbegränsningarna, alltså 10 år.217 

I AD 1975 nr 23 diskuterades frågan om en anställds rätt till särskild ersättning. Arbetet 

hade utförts i hemmet och dessutom utanför ordinarie arbetstid och med ritmaterial som 

arbetstagaren själv bekostat. Eftersom det aktuella arbetet  låg innanför ramen för 

arbetsuppgifterna och eftersom att arbetstagaren inte lyckats styrka att någon utfästelse 

om särskild ersättning skett, lämnades talan utan bifall. Domstolen verkade i fallet 

hänvisa till arbetstagarens hela arbetsskyldighet, dvs. den både primära och sekundära 

arbetsskyldighet, medan kopplingen i ett  senare rättsfall, AD 1983 nr 96, istället gjordes 

till den primära arbetsskyldigheten.218  Det senare rättsfallet präglas alltså av en 

gentemot arbetstagaren generösare inställning vad gäller särskild ersättning utöver lön. 

Vidare skrev domstolen, att för att sådan särskild ersättning ska utgå, krävs det att 

arbetstagaren är anställd för annat än skapande av intellektuella prestationer. 

Arbetsdomstolen fann inte att arbetstagaren hade utfört en sådan prestation utöver det 

vanliga konstruktionsarbetet för att  särskild ersättning skulle utgå. Någon utfästelse från 

arbetsgivarens sida om att särskild ersättning skulle utgå kunde inte heller styrkas. 
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Det kan tyckas att om en övergång av upphovsrätt kan ske utan att så uttryckligen är 

avtalat, så borde även en rätt för arbetstagaren att få ersättning kunna ske på dessa 

grunder. Den ordning som framställs i AD 1975 nr 23, där övergång av arbetstagares 

egendom kan ske tyst, medan övergång av ett företags egendom måste vara uttryckligt, 

framstår enligt mig, inte som lämplig. Om upphovsrättsligt skapande har skett, fast 

någon sådant skapande inte ligger inom ramen för den primära arbetsskyldigheten, 

anser jag att skälig ersättning, baserat på verkets marknadsvärde, borde utgå. I SOU 

2010:24, den senaste översynen av upphovslagens bestämmelser, förespråkas en skälig 

ersättning.219 Syftet är att stärka upphovsmännens ställning i avtalsförhandlingar, när det 

gäller framförallt ersättningsfrågan. Här förespråkas, istället  för ett schablonbelopp, ett 

royalty-system, vanligen beräknad efter storleken av försäljning, tillverkning, offentlig 

uppspelning eller dylikt. Detta skapar större garanter för en skälig ersättning, och ger 

upphovsmannen framförallt  möjlighet till större ersättning vid kommersiella utnyttjande 

av verket.220  Enligt 45 § köplagen (1990:931) så ska, om priset inte följer avtalet, 

köparen betala vad som är skäligt med hänsyn till varans art och beskaffenhet, gängse 

pris vid tiden för köpet samt omständigheterna i övrigt. Även i Lag (1949:345) om 

rätten till arbetstagares uppfinningar (LAU), diskuteras skälig ersättning. Ingen av dessa 

lagar eller lagrum är generellt tillämpliga på anställningsförhållandet. Men framförallt 

den senare lagen, LAU, är intressant med tanke på att det är en immaterialrättslig lag, 

som syftar till att delvis lösa ersättningsfrågan när inget är avtalat. 

4.6 Lag (1949:35) om rätten till arbetstagares uppfinningar 

Enligt 2 § LAU har arbetstagare samma rätt till sina uppfinningar som andra uppfinnare. 

På samma sätt  som en upphovsman har upphovsrätt har en uppfinnare uppfinnarrätt. I 

uppfinnarrätten ingår precis som i upphovsrätten en ideell rätt. Denna ideella rätt 

omfattar en rätt att bli omnämnd i ansökan om patentet samt i patentskriften. Utöver 

detta innehar uppfinnaren rätt att förfoga över uppfinningen genom att  överlåta rätten att 
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söka patent eller genom avtal överföra rätten att  utnyttja uppfinningen.221 För att lagen 

ska bli tillämplig krävs det att prestationen utgör en patenterbar uppfinning. Om så inte 

är fallet gäller grundregeln att  arbetsgivaren har rätten till arbetstagarens prestation. 

Bernitz menar att  detta kan tyckas irrationellt, eftersom värdet av uppfinningen ändå 

kan vara betydande, fast den inte ligger inom det patenterbara området.222  För att 

uppfinningen ska tillfalla arbetsgivaren krävs det dock att uppfinningen faller inom 

arbetsgivarens arbetsområde. Beroende på hur stark kopplingen är mellan uppfinningen 

och verksamhetsområdet, så stärks eller försvagas arbetsgivarens rätt. Detta har uttrycks 

som att lagen preciserar hur långt arbetstagarens lojalitetsplikt sträcker sig - och drar 

gränsen för vad som ska omfattas av anställningsavtalet - och i vilka situationer 

arbetstagare har rätt  till ersättning utöver lönen.223  Detta innebär att  om uppfinningen 

faller utanför verksamhetsområdet, så innehar arbetstagaren själv den fulla 

uppfinnarrätten. Men om kopplingen är stark kan arbetsgivaren få ensamrätt. Det är 

arbetstagarens arbetsområde, som utgör gränserna för det aktuella verksamhetsområdet. 

Att arbetsgivaren har en vitt differentierad verksamhet ska alltså inte påverka 

bedömningen.224  Resultatet av en sådan bedömning skulle bli väldigt fördelaktig för 

arbetsgivaren. 

I 3 § LAU görs en uppdelning mellan tre olika kategorier av uppfinningar som alla 

faller inom verksamhetsområdet: forskningsuppfinningar, andra tjänsteuppfinningar och 

övriga uppfinningar innanför arbetsgivarens verksamhetsområde. Inom den första 

kategorin, forskningsuppfinningar, är arbetsgivarens möjlighet att förfoga över 

uppfinningen störst. Rätten inskränks sedan med varje följande kategori. 

Forskningsuppfinningar anses uppkomma när en arbetstagare som är anställd med 

huvudsakligt syfte att just uppfinna, presterar en patenterbar uppfinning. En instruktion 

från en arbetsgivare att lösa ett specifikt och avgränsat problem, som resulterar i en 
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patenterbar uppfinning, anses också utgöra en forskningsuppfinning.225  Arbetsgivaren 

kan inom den första kategorin inträda som rättighetsinnehavare, helt  eller delvis. Enligt 

den andra kategorin uppfinningar, som kallas annan tjänsteuppfinning, har arbetsgivaren 

rätt  att  erhålla en enkel licens. Det vill säga arbetsgivaren har rätt att tillsammans med 

andra licensköpare använda licensen om uppfinningen har kommit till genom något 

annat samband med anställningen, samt faller inom verksamhetsområdet.226 Den tredje 

kategorin rör uppfinningar som kommit till utan samband med anställningen, men 

fortfarande inom verksamhetsområdet.227 Denna kategori innebär en tidsbegränsad rätt 

om fyra månader att inträda som förvärvare av önskad rätt till uppfinningen.228 

4.7 Skälig ersättning enligt LAU 

När en arbetstagare har konkretiserat en uppfinning som faller inom arbetsgivarens 

verksamhetsområde, är arbetstagaren anmälningsskyldig. Detta innebär att  arbetstagaren 

utan dröjsmål ska underrätta arbetsgivaren om uppfinningen, eftersom denna kan stärka 

företagets konkurrenskraft.229 En uppfinning utanför verksamhetsområdet anses vara en 

fri uppfinning och omfattas inte av anmälningsskyldigheten.230 I det fall arbetsgivaren 

väljer att utnyttja sin rätt att inträda som förvärvare till uppfinningen har arbetstagaren 

enligt 6 § LAU rätt till skälig ersättning utöver sin lön. Detta är en inom svensk rätt unik 

regel.231  Regeln är, till skillnad från de flest andra regler i LAU, inte dispositiv och 

motiven härför är att lagstiftaren velat stimulera till skapande samt skydda den svagare 
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parten. Ett ekonomiskt incitament ska fungera som en ytterligare sporre för uppfinnaren 

att prestera.232 

Det finns ett undantag från huvudregeln i 6 § LAU. Om uppfinningen kategoriseras som 

en forskningsuppfinning presumeras arbetstagaren redan vara kompenserad för 

uppfinningen. Detta uttrycks som att skälig ersättning ska ”utgå allenast i den mån 

värdet av den rätt till uppfinningen som arbetsgivaren övertagit överstiger vad som 

menas med hänsyn till arbetstagarens lön och övriga förmåner i tjänsten rimligen 

kunnat förutsättas.” Detta kan ha bidragit till att de flesta uppfinningar klassificeras 

som just forskningsuppfinningar.233  Om dessa fall är vanligast - och ersättningen på 

grund av andra förmåner blir låg eller ingen alls - kan huvudregeln få karaktären av en 

chimär. Huvudregeln riskerar att bli sekundär. Det framstår, enligt min uppfattning, som 

att forskningsuppfinningar trots det, sammankopplas till det  som Malmberg kallar den 

primära arbetsskyldigheten. Att en arbetsgivare har en stark ställning inom detta område 

framstår som naturligt eftersom det ligger i linje med anställningsavtalet. En 

forskningsuppfinning anses alltså vara det - när arbetstagarens huvudsakliga uppgift 

består av forskning och uppfinnarverksamhet som utövas inom det berörda 

verksamhetsområdet.234 Men även arbetsgivarens instruktion kan ligga till grund för en 

forskningsuppfinning. Detta innebär att arbetstagarens sekundära arbetsskyldighet tas i 

anspråk av arbetsgivaren.235  Ett sådant anspråk bör, enligt mig, bedömas enligt den 

modell för samtycke som artikel 29 gruppen tillämpar. 

Vid bedömningen av vad som är en skälig ersättning så ska uppfinningens värde 

bestämmas. Detta görs utifrån en helhetsbedömning av det kommersiella och 

industriella värdet. Generellt anses uppfinningen ha det värde som arbetsgivaren skulle 

vara beredd att betala för den av en fristående uppfinnare.236  Ibland kan 

anställningsvillkoren vara så fördelaktiga att arbetstagaren redan anses kompenserad.237 
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235 Se avsnitt 2.6 i denna uppsats.

236 Arbetstagares uppfinningar, Wolk, s. 41.

237 Anställningsförhållandet, Källström & Malmberg, s. 242.



Situationen kan även vara det omvända: Ifall uppfinningen genererat stora värden och 

uppfinnaren har låg befattning - eller låg lön - kan detta vara en indikation på 

arbetstagaren inte har erhållit skälig ersättning.238  En exakt modell för att räkna ut 

uppfinningen värde används inte. Inte heller någon procentsats på det beräknade värdet. 

Istället vägs alla relevanta omständigheter mot varandra och ersättningen beräknas 

utifrån dessa.239  Inom det privata näringslivet har industriföretagen ofta relativt 

generösa ersättningsnivåer för anställda vars uppfinningar leder till patent.240  Enligt 

Uppfinnaravtalet, som binder uppfinnare inom den privata sektorn, rekommenderas 

ersättningsnivåer mellan 1700-22 500 kr, men högre belopp  kan utgå för uppfinningar 

av högt värde. I tvister vid domstol har dock den skäliga ersättningsnivån vid vissa 

tillfällen ansetts uppgå till miljonbelopp.241 

5. Avslutning
5.1  Konklusion

Juridik och lagstiftning är politiska styrmedel vars utformning ytterst präglas av de val 

eller kompromisser som fattats av riksdagen. Dessa val grundar sig på olika intressen, 

ideologier eller mål, som har ansetts beaktansvärda. Vad som har ansetts beaktansvärt 

har skiftat från olika tider och inom olika rättsområden. Övergripande mål som ofta 

nämns i detta sammanhang, är ekonomisk effektivitet.242  Den som gör långsiktiga 

investeringar måste på sikt kunna få avkastning på sin kapitalplacering. Samtidigt 

kräver en balanserad och sund marknadsekonomi att aktörerna förstår innebörden av de 

avtal som skrivs och att konsekvenserna är överskådliga. 

Upphovsrätten är befäst i grundlag. Detta är svårt att bortse från, även om parternas 

rättigheter ska anses sidoordnade.243 Arbetsgivarens rätt till resultatet måste inom vissa 
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gränser anses självklar, men hur dessa yttre gränser ska dras borde klargöras tydligare. 

Som framgått  av texten ovan anses arbetsgivarens rätt till resultatet kunna härledas ur 

arbetsledningsrätten.244  Efter min granskning av de relevanta arbetsrättsliga delarna 

framstår det dock, som om denna rätt  snarare kan härledas ur arbetstagarens 

arbetsskyldighet, än arbetsgivarens ledningsrätt. Även om begreppen kan anses utgöra 

två sidor av samma mynt. Detta innebär, enligt mig, att fördelning av upphovsrättslig 

egendom mellan parterna baseras på ett statusförhållande - snarare än parternas faktiska 

prestationer och vad som klart framgår av avtal. Att använda ”29/29 principen” vid 

denna gränsdragning är, enligt  mig, inte lämpligt eftersom denna princip sätter 

arbetsskyldigheten långt utanför den primära arbetsskyldigheten.245  En sådan ordning 

kommer alltid, förutom att försvåra förutsebarheten, i ett upphovsrättsligt  sammanhang 

att strida mot specialitetsprincipen.246 Specialitetsprincipen ska fungera som ett  skydd 

mot upphovsrättslig övergång som inte är reglerad i avtal. Vad gäller främst arbetare är 

den sekundära arbetsskyldigheten omfattande.247  Så till vida är, som jag ser det, 

arbetsskyldigheten och specialitetsprincipen i relation till upphovsrätten i ett 

anställningsförhållande kanske de tydligaste tecknen på två motstående intressen.  

Vad gäller arbetsskyldigheten anser jag att dess gränser snarare borde gå vid den 

primära arbetsskyldigheten, i alla fall vid bedömning av övergång av upphovsrättslig 

egendom. Detta skulle innebära en full tillämpning av specialitetsprincipen även i ett 

anställningsförhållande.248  Hänsyn borde även tas till arbetsgivares anvisningar. Som 

framgått kan det vara svårt  för en arbetstagare att säga nej till beordrade arbetsuppgifter 

eftersom dessa ytterst måste bestridas i domstol.249 

Som artikel 29 gruppen belyser är det svårt att avgöra när ett samtycke gentemot 

arbetsgivaren ska anses giltigt. Detta anser jag manar till större försiktighet och i 
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247 Se kapitel 2.5 i denna uppsats. 

248 Argumentationen bör kunna anses ligga i linje med AD 2002 nr 87, se avsnitt 3.10 i denna uppsats. 

249 Se kapitel 2.5 i denna uppsats.



förlängningen ytterligare restriktivitet  vid domstolens avtalstolkning som leder till 

utfyllnad av ett befintligt  anställningsavtal. Om arbetstagaren skapar ett värde utanför 

parternas uttryckliga avtal, dvs. den primära arbetsskyldigheten, bör detta kompenseras. 

Kompensationen bör ske med en procentsats på det marknadsvärde som genererats. På 

så sätt blir det ekonomiska incitamentet reellt snarare än fiktivt, vilket annars är risken 

vid beräkning efter ett schablonbelopp.250 

I en regelkollision som denna är ingen rätt är till synes självklar. Det  bästa lösningen är 

då, i mitt tycke, att dela på den ekonomiska vinst som uppkommer utöver vad som 

redan är avtalat. I den mån en arbetsgivare hävdar att en konkludent övergång har skett, 

bör domstolen i större grad än vad som nu sker, ta ställning till arbetstagarens väsentligt 

svagare avtalsposition. I ett de lega feranda perspektiv innebär detta att  domstolens 

bedömning av immaterialrättslig övergång, utanför den primära arbetsskyldigheten, bör 

skärpas. 
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