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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
”Av all egendom är utan gensägelse frukten av andligt skapande den som minst kan 

sättas i fråga, den vars stärkande varken kan skada den republikanska jämlikheten 

eller kasta en skugga över friheten”1. Så beskrev Lakanal upphovsrätten på slutet av 

1700-talet, vilket är en indikation på den självklara plats upphovsrätten länge haft i 

våra rättsystem. Upphovsrätten är emellertid också ett rättsområde som ofta måste 

utvecklas och anpassas i takt med teknikskiften. Detta återspeglas särskilt genom de 

utmaningar som rättsområdet ställts inför i samband med informationssamhällets 

intåg. Det växande informationsflödet och den tekniska utvecklingen har nämligen 

medfört nya utnyttjandeformer inom upphovsrätten. 2  Skyddade verk kan 

reproduceras och överföras mellan olika användare på helt andra sätt än för några 

decennier sedan. Denna tekniska utveckling var upprinnelsen till InfoSoc-direktivet, 

vars syfte var att värna upphovsrätten i den digitala miljön och uppnå en hög 

skyddsnivå för rättighetshavare.3 Med tanke på att direktivet tillkom i en digital 

kontext ansågs det viktigt att sådana åtgärder som möjliggör exempelvis 

webbläsning skulle undantas från rättighetshavares ensamrätt.4 För att åstadkomma 

detta infördes i art. 5.1 en bestämmelse som undantar vissa typer av tillfälliga 

reproduktioner av upphovs-skyddade verk från rättighetshavares ensamrätt, 

förutsatt att reproduktionen även uppfyller kraven i det s.k. trestegs-testet i art. 5.5. 

Direktivet har för svensk rätts vidkommande inkorporerats genom omfattande 

ändringar i URL. 

Ökad bandbredd, lagstiftning och sanktioner innebär att många fildelare har 

migrerat från illegala fildelningstjänster, som t.ex. the Piratebay, till illegala 

streaminghemsidor. 5  Illegala streaminghemsidor är sådana hemsidor som 

tillhandahåller skyddade verk utan rättighetshavarens tillstånd i syfte att kunna 

erbjuda dessa verk gratis.6 Denna utveckling har lett till att 12 % av den totala 

                                                
1 Joseph Lakanal 1793 citerad i Petri, s. 24. 
2 Ds 2015:31, s. 55 f. 
3 InfoSoc-direktivets ingress särskilt skäl 5 och 9. 

2 Ds 2015:31, s. 55 f. 
3 InfoSoc-direktivets ingress särskilt skäl 5 och 9. 
4 Ingressen skäl 33. 
5 Ds 2015:31, s. 57. 
6 Brandel, Svensk illegal streaming växer snabbt, SvD (publicerad 2013-04-29). 
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filmkonsumtionen i Sverige 2014 utgjordes av olovlig streaming.7 Sammanlagt rör 

det sig om cirka 111 miljoner filmer och tv-avsnitt per år som streamas olovligt bara 

i Sverige,8 med ett värde som uppskattningsvis uppgår till 800-1200 mkr.9 Den 

olovliga streamingen innefattar således stora monetära värden som därmed 

undandras rättighetsinnehavare samt samhället i form av förlorade skatteintäkter. 

Vid streaming sparas inga permanenta kopior på datorn. Metoden beskrivs 

närmare nedan, men innebär i korthet att en användare kan titta på skyddade verk 

genom en serie av tillfälliga reproduktioner av verket i datorns cacheminne och 

skärm. Enligt EU-domstolen omfattas tillfälliga reproduktioner av sådana cache- 

och skärmkopior i regel av undantaget i art. 5.1 InfoSoc-direktivet. 10 Huruvida 

sådana tillfälliga reproduktioner omfattas av undantaget i art. 5.1. vid olovlig 

streaming är däremot inte prövat i domstol. I brist på klargörande vägledning i 

förarbeten eller rättspraxis på området är olovlig streaming en rättslig gråzon. 

1.2 Begreppet streaming 

Webbaserad streaming innebär att en slutanvändare enbart laddar ned verket, i form 

av tillfälliga cache- och skärmkopior. Tidiga delar av verket prioriteras och 

nedladdning av senare delar av verket sker allt eftersom. Dessa filer sparas tillfälligt i 

datorns cacheminne och användaren sparar således inga permanenta kopior på 

datorn.11 

Klientbaserad streaming (t.ex. streamingtjänsten Popcorn Time) använder 

bittorrent-teknik för att streama filmer. Förenklat så innebär tekniken att filer, s.k. 

torrents, som innehåller information används för identifiering av en annan fils 

innehåll som sedan kan laddas ned till en dator. Samtidigt som en användare laddar 

ned en fil laddas också hämtade delar av filen upp till andra användare.12 Om sådan 

uppladdning innehåller delar som ger uttryck för rättighetshavarens intellektuella 

skapelse kan det utgöra upphovsintrång, även om det bara är små fragment som 

laddas upp genom en fildelningssvärm.13 

                                                
7 Ds 2015:31, s. 51. 
8 Rättighetsalliansen, Samordnad aktion mot Dreamfilm, Tfplay, Tankafetast och Piratehub, (publicerad 2015-02-15). 
9 Klockby & Palmqvist, Strömmad Media, presentation vid IMK:s eftermiddagsseminarium 30 november 2015, 
se också Novus undersökning i Allmänheten om digitala tjänster från 2015. 
10 Se Mål C-360/13 Public Relations Consultants Association Ltd v Newspaper Licensing Agency Ltd m.fl (Meltwater). 
11 Brandel, Svensk illegal streaming växer snabbt, SvD (publicerad 2013-04-29). 
12 Källman, 10 frågor om bittorrent, M3 (publicerad 2009-01-17). 
13 Principen om uttryck för upphovsmannens intellektuella skapelse slogs fast i Mål C-5/08 (Infopaq I) och 
vidareutvecklades i Mål C-302/10 (Infopaq II) då EU-domstolen anförde att ett utdrag om 11 ord ansågs 
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I denna uppsats används olovlig streaming som uttryck för webbaserad streaming av 

illegalt uppladdat material där slutanvändaren inte laddar upp några delar av verket 

utan endast laddar ned delar av verket genom, så som nämnts ovan, serier av 

tillfälliga reproduktioner i datorns cacheminne och på skärmen. 

1.3 InfoSoc-direktivet och undantaget för tillfälliga reproduktioner 

InfoSoc-direktivet bygger i stor del på WCT och WPPT och ett huvudsakligt syfte 

med direktivet var att implementera dessa WIPO-fördrag i medlemsstaternas 

lagstiftning för att sedermera ratificera fördragen för unionens räkning.14 

Ett annat syfte med InfoSoc-direktivet var att harmonisera upphovsrättens 

innehåll för att möjliggöra en gemensam marknad, med särskild beaktan av det nya 

digitala samhället och den tekniska utvecklingen.15 Direktivet ska garantera en hög 

skyddsnivå för rättighetshavare och därigenom stimulera investeringar i 

innovationer och på så vis säkra ekonomisk tillväxt och arbetstillfällen.16 Denna 

utgångspunkt har sedermera bekräftats i EU-domstolens praxis och en stärkt 

skyddsnivå för rättighetshavare har framhävts som ett huvudsyfte med direktivet.17 

Rättighetshavares ensamrätter, även kallade förfoganderätter, stadgas i art. 2-4 i 

direktivet och innefattar en exklusiv rätt till reproduktioner, tillgängliggörande till 

allmänheten samt spridning av verket. Reproduktioner av verket får således inte 

göras utan rättighetshavarens tillstånd om reproduktionerna inte omfattas av ett 

undantag från rättighetshavarens ensamrätt. 

I art. 5.1 finns ett undantag från rättighetshavarens ensamrätt för tillfälliga 

reproduktioner av skyddade verk. Det krävs för att undantaget i art. 5.1 ska bli 

tillämpligt att reproduktionerna är flyktiga eller utgör ett inkluderande av 

underordnad betydelse samt utgör en integrerad och väsentlig del i en teknisk 

process vars enda syfte är att möjliggöra antingen en överföring i ett nät via en 

mellanhand eller laglig användning. Vidare måste de tillfälliga reproduktionerna 

sakna självständig ekonomisk betydelse och uppfylla kraven i trestegs-testet i art. 

5.5. Trestegstestet i art. 5.5 stadgar att ett undantag endast får tillämpas i särskilda 

                                                                                                                                          

kunna räcka för att utgöra ett sådant uttryck. Ang. uppladdning genom svärm se Svea hovrätts dom den 11 
april 2013 i mål B 2160-12. 
14 Ingressen till InfoSoc-direktivet skäl 15; Guibault & Westkamp m.fl., s. 70 f; Senftleben s. 246 f; Olsson, s. 
375; Arnold & Rosati, s. 2. 
15 Skäl 3-7 i ingressen, Kommissionens grönbok KOM (95) 382 slutlig, s. 7, s. 12, s. 24. 
16 Skäl 4 i ingressen. 
17 Mål C-145/10 Eva-Maria Painer mot Standard Verlags GmbH m.fl., p. 107; Mål C-5/08 Infopaq I, p. 40; Mål C-
419/13 Art & Allposters International BV mot Stichting Pictoright, p. 47. 
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fall som inte strider mot det normala utnyttjandet av verket och inte oskäligt 

inkräktar på rättighetshavarens legitima intressen. 

Rekvisiten i art 5.1 och art. 5.5 är kumulativa och om en tillfällig reproduktion 

fallerar på ett av rekvisiten är undantaget inte längre tillämpligt. Reproduktionen 

kräver i sådant fall rättighetshavarens tillstånd i enlighet med art. 2, såvida inget 

annat undantag från ensamrätten är tillämpligt. 

Undantaget i art. 5.1 om tillfälliga reproduktioner har genomförts i svensk rätt 

genom 11 a § URL. Bestämmelsen motsvarar bestämmelsen i art. 5.1 InfoSoc-

direktivet. 

1.4 Problemformulering och syfte 
Osäkerheten kring den rättsliga statusen av olovlig streaming och betraktelsesättet 

att det är en laglig utnyttjandeform, kan förefalla stå i disparat förhållande till 

direktivets målsättning om stärkta rättigheter för rättighetshavare. Den utbredda 

olovliga streamingen uppgår även till stora kvantiteter och stora monetära värden 

som undandras både rättighetshavare och fiskus i form av förlorade skatteintäkter. 

Mot denna bakgrund är det motiverat, utifrån både rättighetshavares och samhällets 

sida, att utreda huruvida tillfälliga reproduktioner vid olovlig streaming omfattas av 

undantaget i art. 5.1 i InfoSoc-direktivet samt huruvida det uppfyller kriterierna i 

trestegs-testet i direktivets art. 5.5. Vidare finns det behov av en framåtblickande 

analys, med en diskussion avseende hur en reglering bör se ut i framtiden. Det bör i 

detta avseende noteras att en nederländsk domstol från EU-domstolen begärt ett 

förhandsavgörande angående olovlig streaming och om det kan utgöra laglig 

användning enligt art. 5.1(b) samt huruvida det uppfyller kraven i art. 5.5 och trestegs-

testet.18  Det vore närmast dumdristigt att föregå den prövningen och denna uppsats 

gör inga sådana ansatser utan uppsatsen är snarare att uppfatta som en djupdykning 

i en fråga som i rättsvetenskapen hittills behandlats i begränsad omfattning.  

Uppsatsen har två övergripande syften. Det första är att belysa ovanstående 

problematik och utreda huruvida olovlig streaming enligt gällande rätt kan anses 

omfattas av undantaget för tillfälliga reproduktioner. Föremål för utredning är 

rekvisiten laglig användning och avsaknad av självständig ekonomisk betydelse samt trestegs-

testet. Uppsatsens andra syfte är att med avstamp i uppsatsens utredande del 

                                                
18 Mål C-527/15 Stichting Brein. 
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rättspolitiskt diskutera hur tillfälliga reproduktioner vid olovlig streaming bör 

bedömas i framtiden. Kärnan i diskussionen utgörs av en avvägning mellan 

rättighetshavares intressen och enskildas fri- och rättigheter, särskilt informations- 

och yttrandefrihet. 

1.5 Metod och material 

Uppsatsen har som nämnts två övergripande syften, och den tillämpade metoden 

skiljer sig åt mellan dessa båda syften. Det första syftet är ett utpräglat 

utredningsarbete, där analysens slutprodukt utgör ett utlåtande om vad som kan 

anses vara gällande rätt. Denna analys görs utifrån ett de lege interpretata-perspektiv.19 

Detta perspektiv innebär att gällande rätt avseende tillfälliga reproduktioner 

presenteras så som den tolkats tidigare och så som jag tolkar den. Analysen utgår i 

denna del från föreställningen om att rätten inte kan beskrivas som ett objektivt 

föremål, utan att denna är beroende av tolkning.20 

Analysen är inriktad på den EU-rättsliga regleringen genom InfoSoc-direktivet 

och i fokus är därför EU-rättsliga källor. Jag är till stor del trogen den EU-rättsliga 

rättskälleläran så som den ofta beskrivs med tyngdpunkt på direktivtext och 

rättspraxis från EU-domstolen. Befintlig rättspraxis är emellertid av begränsad 

omfattning och bistår därmed inte med tillräcklig tolkningsdata vid forskning av 

ämnet. Jag grundar därför min analys på EU-rättsliga förarbeten i större 

utsträckning än vad som traditionellt är brukligt i den EU-rättsliga metoden (även 

om förarbeten fått en större plats inom denna på senare tid)21. Till begreppet 

förarbeten räknar jag i detta hänseende t.ex. ”grönböcker”, yttranden från 

Kommissionen, Europaparlamentet och Rådet inför antagande av lagtext, samt 

övriga uttalanden och skrivelser från olika relevanta institutioner inom EU. Utöver 

förarbeten utgår en stor del av uppsatsens diskussion ifrån doktrin, vilket även den 

ökat i betydelse i den EU-rättsliga metoden.22 

Beträffande uppsatsens andra delsyfte är denna skriven med en rättspolitisk 

metod. Med ”rättspolitisk” avser jag i detta sammanhang en metod i vilken det inte 

finns givna ramar inom vilka diskussionen måste infångas. Diskussionen sker istället 

                                                
19 Svensson, s. 212 f. 
20 Svensson, s. 212 f. 
21 Se t.ex. Bergström & Hettne, s. 56 ff; Öberg, JT 2000–01, s. 497 f; jfr Bernitz som är av annan åsikt 
avseende förarbetenas räckvidd i den EU-rättsliga metoden, JT 2000–01, s. 698. 
22 Bergström, s. 63 f. 
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utifrån en fri kritisk hållning där tidigare givna premisser och principer kan 

ifrågasättas.23 I denna uppsats är den rättspolitiska argumentationen ändamålsdriven. 

Analysen tar hänsyn till de primära målen dvs. diskutera och utvärdera regleringen 

utifrån dess konsekvenser på kort sikt istället för en långsiktig konsekvensanalys.24 

Denna kortsiktiga framåtblick är i detta fall att föredra eftersom upphovsrätten är 

ett teknikkänsligt rättsområde som kan komma att kräva nya och snabba reformer i 

samband med intåg av ny teknik. En långsiktig konsekvensanalys blir därmed 

svårhanterlig och kanske rentav skadlig. Den rättspolitiska analysen återfinns främst 

under avsnitt som benämns ”reflektioner” för att underlätta för läsaren. 

En stor del av uppsatsens forskningsunderlag utgörs av material med EU-rättslig 

karaktär, såsom skrivelser och rapporter från olika institutioner och organ inom EU. 

Tyvärr saknas det inom den svenska rättsvetenskapen djupare forskning om 

undantaget för tillfälliga reproduktioner. En stor del av uppsatsens underlag utgörs 

därför av utländsk forskning med fokus på den EU-rättsliga regleringen. Det bör 

poängteras att ett problem som uppstår vid användning av utländska verk är att det 

generellt är svårt att få en klar uppfattning om vilka verk och forskare som betraktas 

vara områdets mest auktoritära. Jag har försökt stävja eventuella konsekvenser av 

detta genom ett brett forskningsunderlag. 

Uppsatsens huvudsakliga fokus avser EU-rätten, men för att åstadkomma en 

analys ur ett svenskt perspektiv behandlas även svenska förarbeten och doktrin. Mot 

bakgrund av att ämnet, som nämnts, inte tilldragit sig en överdriven mängd 

forskning inom Sverige eller behandlats med särskilt nämnvärt intresse i svenska 

förarbeten sker behandlingen av svenskt material dessvärre i en begränsad 

utsträckning. 

Med hänsyn till den rättspolitiska karaktär som präglar uppsatsens ena delsyfte 

sker också en granskning av sådana källor som vanligtvis ter sig främmande i den 

juridiska metoden, t.ex. dagsnyheter. Sådant material tjänar till att belysa den 

samhälleliga debatt som sker inom det valda ämnet samt åskådliggöra rådande 

samhälleliga attityder till olovlig streaming. 

                                                
23 Jfr Svensson, s. 215, som belyser vikten av forskarens fria utrymme för kritik. 
24 Hellner, s. 97 ff. 
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1.6 Avgränsningar och disposition 
Uppsatsen behandlar lagligheten av streaming endast utifrån slutanvändarens 

perspektiv och utifrån reproduktionsrätten. Det är således endast tillfälliga 

reproduktioner som sker hos slutanvändaren när denna tittar på en web-stream som 

är föremål för bedömning. Frågan om det utgör upphovsrättsintrång, utifrån 

antingen tillgängliggöranderätten eller reproduktionsrätten, att länka till en olovlig 

stream faller således utanför analysen. Att utredningen avser endast webbaserad 

streaming får också till följd att det eventuella intrång en slutanvändare begår genom 

uppladdning av delar av verk som delaktig i en eventuell svärm inte analyseras.25 

Uppsatsens avgränsning mot olovlig uppladdning eller länkning till sådant material 

innebär också att frågan om medverkansansvar faller utanför analysen. 

Ytterligare en avgränsning är att jag i förevarande uppsats endast behandlar 

olovlig streaming utifrån rekvisiten i InfoSoc-direktivet art. 5.1 om laglig användning, 

självständig ekonomisk betydelse samt utifrån trestegs-testet i art. 5.5. Sålunda sker ingen 

utredning av huruvida reproduktionerna är flyktiga eller utgör ett inkluderande av 

underordnad betydelse och om de utgör en integrerad och väsentlig del i en teknisk 

process. Framställningen utgår istället, med hänvisning till rådande rättsläge, ifrån att 

reproduktioner vid olovlig streaming uppfyller nämnda rekvisit.26 

Vidare behandlar uppsatsen främst EU-rätten. För den del svensk rätt används är 

detta främst för att tjäna som tolkningsunderlag. EU-rätten behandlas emellertid ur 

ett svenskt perspektiv på så sätt att det är den svenska marknaden för olovlig 

streaming och den svenska filmmarknaden som står i fokus. 

Uppsatsen är disponerad som följer: I kapitel 2 utreds och analyseras rekvisiten i 

5.1(b) om laglig användning. I denna del presenteras direktivets lagstiftningsbakgrund 

till den del den är relevant för rekvisitet. Därutöver presenteras föregångare till 

bestämmelsen, för att utreda vad som menas med laglig i laglig användning samt hur 

begreppet ”inte otillåten genom lag” ska förstås och hur det skiljer sig från tidigare 

regelverk. Därefter följer en utredning av innebörden av användning i laglig 

användning och hur denna beskrivits i rättspraxis samt hur beskrivningen av en 

användning kan ge effekter på bedömningen av dess laglighet. Kapitlet avslutas med 

                                                
25 Om olovlig överföring genom fildelningssvärm se Svea hovrätts dom den 11 april 2013 i mål B 2160-12. 
26 p. 40-41 och p. 46-49 Meltwater; p. 165 Förenade målen C-403/08 och C-429/08 FAPL v QC Leisure och 

Karen Murphy v Media Protection Services Ltd (Premier League-fallet). 



  

 

 8 

reflektioner och en rättspolitisk diskurs över vilka konsekvenser rådande rättsläge 

innebär för rättighetshavare, samt hur dessa kan stävjas i framtiden. 

I kapitel 3 behandlas rekvisitet om självständig ekonomisk betydelse. I denna del 

redovisas uttalanden från förarbeten samt hur rekvisitet tolkats i rättspraxis och 

vilken inverkan det får på tillfälliga reproduktioner vid olovlig streaming. Kapitlet 

avslutas med en rättspolitisk diskussion där jag redovisar mina egna reflektioner 

över det rådande rättsläget och huruvida det är tillfredsställande. 

Kapitel 4 innehåller en genomgång av trestegs-testet i art. 5.5. I denna del utreds 

vilken ställning trestegs-testet har i EU-rätten samt hur den samspelar med de övriga 

rekvisiten i art. 5.1. Trestegs-testets olika rekvisit utreds och appliceras på 

situationen med olovlig streaming i syfte att utröna huruvida undantaget för 

tillfälliga reproduktioner vid sådana åtgärder kan anses vara förenliga med trestegs-

testet. 

Därefter följer i kapitel 5 en avslutande reflektion över den vidtagna utredningen 

i vilken en sammanfattande analys vidtas. Till sist presenteras i kapitel 6 en 

rättspolitisk diskussion med några avslutande kommentarer om huruvida olovlig 

streaming bör regleras i framtiden och i sådant fall hur den bör regleras. I denna del 

ingår även vissa råd till branschen, vilka ges i syfte att belysa de delar där branschen 

själv kan vidta åtgärder och ändra affärsupplägg i syfte att stävja olovlig streaming.  
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2 Laglig användning 

2.1 Inledning 

Undantaget för tillfälliga reproduktioner i art. 5.1 InfoSoc-direktivet genomgick 

under lagstiftningsarbetet en tämligen turbulent handläggning med många ändrings-

förslag från olika EU-institutioner och organ. Denna handläggning har medfört 

vissa tolkningssvårigheter avseende rekvisiten i bestämmelsen som ofta får kritik för 

att vara oklar.27 Ett av de rekvisit som fått utstå särskild kritik är rekvisitet om laglig 

användning i art. 5.1(b). 

För att undantaget ska bli tillämpligt krävs enligt detta rekvisit att de tillfälliga 

reproduktionerna uteslutande ska syfta till att möjliggöra en laglig användning.28 I 

ingressen till direktivet anges att användningen är laglig om den medgivits av 

rättighetshavaren eller om den inte är otillåten enligt lag, varpå cachelagring och 

webbläsning ges som exempel på laglig användning.29 Mer vägledning än så skänker 

varken förarbeten eller ingressen till direktivet. Denna bristande vägledning har gett 

upphov till en del spörsmål avseende bl.a. vad som menas med användning, hur  

denna ska beskrivas, hur ”inte otillåten enligt lag” ska tolkas samt vilka 

konsekvenser en sådan tolkning innebär. Dessa frågor besvaras i detta kapitel. 

Utredningen berör tre avseenden. För det första utreds laglighetsprövningen i 

första ledet av laglig användning. Bedömningen tar bl.a. sikte på vilken lag som avses 

med ”inte otillåten genom lag”. Vidare förklaras hur ”inte otillåten genom lag” 

skiljer sig från föregångare av liknande undantagsbestämmelser genom att den inte 

kräver ett positivt stöd för en användning, utan snarare kräver en frånvaro av ett 

uttryckligt förbud mot användningen. För det andra utreds vad som menas med 

användning och hur denna har beskrivits i rättspraxis. För det tredje analyseras 

resultaten från de första två utredningarna i kombination och vilken inverkan de har 

på varandra, t.ex. vilken effekt tolkningen av användningen i andra ledet har på 

laglighetsbedömningen i första ledet. 

                                                
27 Se t.ex. Guibault & Westkamp m.fl. s. 33; Mazziotti, s. 63; Depreeuw, s. 231 f. 
28 Notera att en reproduktion även kan omfattas av undantaget om det i enlighet med den alternativa grunden 
i 5.1(a) endast har till syfte att möjliggöra en överföring i ett nät mellan tredje parter via en mellanhand. 
Denna grund lämnas dock utanför analysen i denna uppsats (se avsnitt 1.6). 
29 Ingressen skäl 33 
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2.2 Om begreppet ”laglig” 

2.2.1 Vilken lag 

Det är inte helt klart enligt ordalydelsen vilken lag eller vilka rättsliga normer det är 

som avses med ”lag”. Inte heller ges någon vägledning i ingressen. När EU-

domstolen hade att pröva rekvisitet i Premier League-fallet prövades användningen 

mot nationell lagstiftning såväl som unionslagstiftning.30 Det framgår inte om EU-

domstolen i den bedömningen endast tog hänsyn till upphovsrättsliga regelverk. 

Frågan om vilken lag är inte föremål för prövning i denna uppsats, men jag 

bedömer att EU-domstolen menade samtlig lagstiftning, såväl upphovsrättslig som 

övrig lagstiftning. Utfallet av laglighetsprövningen inom ramen för 5.1(b) bör i de 

flesta fall ändå bli densamma eftersom domstolen valt att definiera användningen ur 

ett funktionellt perspektiv, t.ex. utarbetande av sammanfattningar, vilken sällan lär 

vara otillåten enligt någon lag. 31  En skillnad skulle dock kunna föreligga om 

streamingen involverar en användning av någon otillåten mjukvara eller utrustning 

av något slag. I dagsläget är någon sådan bestämmelse emellertid inte tillämplig och 

för denna uppsats vidkommande betraktas ”lag” hädanefter som all tillgänglig 

lagstiftning, såväl nationell som unionsrättslig. 

2.2.2 Föregångare till ”laglig användning” 

InfoSoc-direktivets undantag från rättighetshavarens ensamrätt och rekvisitet i art. 

5.1(b) om laglig användning har sin förlaga i Datorprogramdirektivet vilken senare 

inkorporerades med viss modifikation till Databasdirektivet. 32  Syftet med 

undantagen i Datorprogram- och Databasdirektiven var att balansera 

rättighetshavares omfattande exklusiva reproduktionsrätt till fördel för en laglig 

användare.33 Bestämmelserna i Datorprogram- och Databasdirektivet skulle således 

säkerställa att en laglig användare eller förvärvare inte skulle behöva särskilt tillstånd 

                                                
30 p. 171 Premier League-fallet. 
31 Den funktionella användningen beskrivs närmare i 2.3.5 
32 Datorprogramdirektivet från 1991 har ersatts med en ny version genom Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2009/24/EG av den 23 april 2009 om rättsligt skydd för datorprogram. Bestämmelserna om 
undantag för tillfälliga reproduktioner och dess syfte kvarstår dock i nya direktivet och någon materiell 
ändring har inte genomförts (se nya direktivets skäl 13-14, samt art. 5). Eftersom Datorprogramdirektivet i 
denna uppsats behandlas i egenskap av föregångare till InfoSoc-direktivet behandlas den äldre versionen. 
33 Walter & Von Lewinski, s. 726; Kommissionens första utvärdering av Databasdirektivet, s. 9; KOM(2000) 
199 slutlig s.10; Depreeuw, s. 180. 
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från rättighetshavaren för att kunna vidta sådana åtgärder som var nödvändiga för 

utnyttjandet av verket.34 

Detta syfte korresponderar till stor det med det syfte som ligger bakom 

undantaget i art. 5.1(b) i InfoSoc-direktivet. Unionslagstiftaren önskade med detta 

direktiv motverka bieffekter av den omfattande exklusiva reproduktionsrätten 

genom att säkerställa att den inte hindrade sådana tekniska reproduktioner som var 

nödvändiga för att slutanvändaren skulle kunna utnyttja verket. 35  Syftet med 

bestämmelsen vidareutvecklades senare i lagstiftningsprocessen till att balansera 

intressena hos rättighetshavare och användare. Bestämmelsen skulle förhindra 

rättighetshavare från att kringgå undantagen från ensamrätten i direktivets art. 5.2 

och art. 5.3.36 

Med tanke på den liknande bakgrunden och de gemensamma bakomliggande 

ändamålen som samtliga direktiv delar är en jämförelse dem emellan motiverad. En 

sådan jämförelse görs i de två nästkommande avsnitten. 

2.2.3 Laglig förvärvare och behörig användare 

I Datorprogramdirektivet medgavs, som nämnts, i art. 5 ett undantag från 

rättighetshavares ensamrätt till reproduktion för sådana reproduktioner som är 

nödvändiga för att den som lagligen förvärvat programmet ska kunna använda det. 

Enligt ingressen innefattade detta sådana reproduktioner som var nödvändiga för 

laddning, körning och rättelse av programmet. Sådana reproduktioner var således 

undantagna från ensamrätten och fick därmed inte förbjudas genom avtal. 

Undantaget förutsatte emellertid att användningen utfördes av en laglig förvärvare, 

som på något sätt kunde härröra sin rätt till användning från rättighetshavaren 

genom licens eller eventuellt underlicens.37 

I Databasdirektivet anges ett liknande undantag i art. 6 vilket stadgar att 

rättighetshavarens ensamrätt till reproduktioner inte omfattar sådana reproduktioner 

som är nödvändiga för att den behöriga användaren ska få tillgång till databasen eller 

för ett normalt utnyttjande av databasen. Enligt ingressen är en användare behörig om 

rättighetshavaren gjort databasen tillgänglig till användaren antingen via en online-
                                                
34 Walter & Von Lewinski, s. 726; Kommissionens första utvärdering av Databasdirektivet s. 9; KOM(2000) 
199 slutlig, s.10; Depreeuw, s. 180. 
35 Jfr skäl 33 i ingressen till InfoSoc-direktivet; Guibault & Westkamp m.fl., s. 31; Generaladvokat Trstenjaks 
förslag till dom i Infopaq I p. 94; Mazziotti, s. 63. 
36 Guibault & Westkamp m.fl., s. 31. 
37 Walter & Von Lewinski, s. 726. 
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tjänst eller genom annan slags spridning.38 Motsatsvis innebär detta att en användare 

som inte kan härröra sin rätt från rättighetshavaren, vare sig det är via direktlicens 

eller underlicens, inte heller kan åberopa att denne är en behörig användare.39 Det 

kan noteras att den engelska texten av direktivet begagnar sig av begreppet laglig 

användare istället för behörig användare som återfinns i den svenska versionen. 

Avslutningsvis krävs enligt både Datorprogram- och Databasdirektivet ett aktivt 

lagkrav, dvs. att en användare måste kunna hänvisa till en positiv rättslig grund för 

varför denne har en rätt att använda verket på ett sätt som innefattar tillfälliga 

reproduktioner av verket. I InfoSoc-direktivet är detta uttryckt som en passiv grund 

vilken innebär att så länge det inte finns något förbud mot användningen är den att 

betrakta som laglig.40 Denna skillnad i laglighetsbedömningen diskuteras djupare i 

kommande avsnitt. 

2.2.4 Passiv kontra positiv grund för användning 

InfoSoc-direktivet förutsätter, som nämnts ovan, att en användning som inte är 

otillåten genom lag är att betrakta som laglig, m.a.o. kräver användningen endast en 

passiv rättslig grund. Enligt Guibault innebär däremot rekvisitet i art. 5.1(b) 

InfoSoc-direktivet att det likt Datorprogram- och Databasdirektivet krävs en positiv 

rättslig grund för användningen.41 En sådan laglig grund, anför Guibault, kan vara 

ett undantag från ensamrätten, exempelvis undantaget för privata kopior.42  På 

liknande sätt framhölls i en utredning som genomfördes av IVIR på uppdrag av 

Kommissionen att laglig användning ”(…) covers temporary copies that are created 

to enable uses authorised under existing copyright limitations.” 43 . Uttalandet 

implicerar, genom ordvalet ”authorised”, att det likt Datorprogram- och 

Databasdirektivet krävs positivt stöd i lag eller ett explicit eller implicit godkännande 

från rättighetshavaren för användningen. Ett implicit godkännande kan exempelvis 

ligga för handen då ett verk tillgängliggjorts med rättighetshavarens godkännande.44 

Även vid förhandlingarna framförde Europaparlamentet en sådan tolkning vid 

                                                
38 Skäl 33 i ingressen. 
39 Jfr Walter & Von Lewinski, s. 726; van Eechoud & Guibault, s. 115 f. 
40 Ingressen, skäl 31. 
41 Guibault, s. 100. 
42 Guibault, s. 100. 
43 Guibault & Westkamp m.fl., s. 34. 
44 Jfr Guibault, s.100; Mazziotti, s. 64. 
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första behandlingen och röstade för en ändring av skäl 33 till att användningen 

skulle vara ”permitted by law”.45 

Å ena sidan kan ”limitations” betraktas som ett bredare begrepp än ”exceptions” 

och uttalandet kan därför tolkas som att inbegripa även sådana förfoganden eller 

sådan användning som aldrig ingått i ensamrätten. En sådan tolkning skulle 

korrespondera väl med stadgandet i ingressen att användningen inte ska vara 

otillåten genom lag. Å andra sidan påpekas att rekvisitet syftar till att förhindra 

rättighetshavare från att använda bestämmelsen för att kringgå undantagen i art. 5.2 

och 5.3,46 vilket talar för en tolkning som innebär att ”limitations” bör bedömas 

utifrån en snävare upphovsrättslig kontext. Därutöver brukar limitations användas 

synonymt med undantag (exceptions) i många versioner av trestegs-testet, varför det 

är osäkert vilka slutsatser som går att dras från begreppsskillnaden. 

Sammanfattningsvis bör den redovisade tolkningen innebära att den kräver en 

positiv grund för användningen och inte enbart ett passivt stöd i form av frånvaro 

av förbud mot användningen. 

Det är däremot tveksamt om en sådan tolkning är i överensstämmelse med 

ingressen som tydligt stadgar att en användning är laglig såvida den inte är otillåten 

genom lag. I svenska förarbeten, samt i både svensk och europeisk doktrin, har 

”inte otillåten enligt lag” ansetts vara uppfyllt om en inskränkning är tillämplig. Det 

har därutöver ansetts uppfyllt om användningen inte utgör ett upphovsrättsligt 

relevant förfogande, dvs. om användningen inte utgör ett tillgängliggörande till 

allmänheten eller en reproduktion.47 Detta innebär enligt vissa forskare att förlagans 

lovlighet vid t.ex. streaming är utan betydelse då användandet, dvs. tittandet på ett 

audiovisuellt verk eller mottagning av en stream, inte är ett upphovsrättsligt relevant 

förfogande.48 

Det blir härvidlag tydligt att lagstiftningstekniken i InfoSoc-direktivet, som 

stadgar en passiv grund för användningen, innebär att det blir otroligt viktigt vilken 

innebörd begreppet ”användning” ges. Eftersom det är själva användningen som 

                                                
45 Det kan också nämnas att det i kommentaren till ändringen framhävdes ett behov av uttryckligt lagstöd i 
syfte att bekämpa ”piracy”, dvs. användning av ”piratmaterial”. Ändringen genomfördes dock inte men det 
tyder ändå på vissa oklarheter avseende synen på det funktionella syftet och lagligt stöd, KOM(97)0628 - C4-
0079/98 - 97/0359(COD). 
46 Bechtold i Dreier & Hugenholtz, s. 372; Jfr Guibault, s. 100; van Eechoud & Guibault, s. 116. 
47 Prop. 2004/05:110, s. 91 ff, och s. 381 f, Ds 2003:35, s. 125. Depreeuw, s. 219 ff. 
48 Prop. 2004/07:110, s. 382; Olsson s. 146 och s. 155; Depreeuw, s. 221. Jfr dock Mazziotti, s. 63 och 
Guibault & Westkamp m.fl., s. 34. 
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inte får vara otillåten genom lag är det av yttersta vikt hur användningen beskrivs. 

Laglighetsprövningen kan därmed bli olika beroende på om användningen beskrivs 

ur en funktionell, teknisk eller upphovsrättslig kontext. Detta kommer att belysas i 

nästa avsnitt. 

2.3 Om begreppet ”användning” 

2.3.1 Olika alternativa beskrivningar 

Som nämnts ovan så krävs enligt art. 5.1(b) att den tillfälliga reproduktionen ska 

syfta till att möjliggöra en laglig användning. Det kan således från direktivtexten 

uttolkas en åtskillnad mellan den tekniska processen som sådan och användarens 

subjektiva syfte med denna tekniska process.49 Den tillfälliga reproduktionen ska 

endast möjliggöra en annan användning snarare än att i sig självt utgöra 

användningen. Hur denna användning ska beskrivas i mer detaljerade termer gav 

inte EU-lagstiftaren närmare vägledning om. 

I detta avsnitt presenteras och diskuteras hur användningen och syftet med de 

tillfälliga reproduktionerna har beskrivits i rättspraxis och doktrin. Det har i 

rättspraxis och doktrin framhållits fyra olika sätt att beskriva användningen. Den ena 

är en upphovsrättslig användning vilket innebär att en användning endast relaterar till 

upphovsrättens begrepp och förfoganden. Med en sådan tolkning relaterar 

användningen till någon av de bestämmelser som återfinns i upphovsrätten, t.ex. 

reproduktion för privat bruk50 eller överföring till allmänheten51. En snävare variant 

av detta innebär att användningen endast syftar till en användning enligt 

reproduktionsrätten. Referenspunkten blir då att användningen endast kan beskrivas 

som reproduktioner för privat bruk, reproduktioner för utbildningssyfte osv. 

Ett tredje sätt att bedöma användningen är att beskriva den funktionella 

användningen av de tillfälliga reproduktionerna. Denna tolkning innebär att 

användningen utgörs av användarens subjektiva syfte med de tillfälliga 

reproduktionerna. Detta förklaras närmare nedan men för tillfället räcker att påpeka 

att webbläsning är ett exempel på sådan användning.52 

                                                
49 p. 107-108 i Generaladvokat Trstenjaks förslag till avgörande i Infopaq I.  
50 Artikel 5.2(b). 
51 Artikel 3. 
52 Se avsnitt 2.3.6. 
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Den funktionella användningen ska skiljas från en teknisk användning. Detta är helt 

enkelt den tekniska processen som möjliggör en funktionell användning. Exempel 

på en sådan användning är cachelagring, som är en teknisk process vilken möjliggör 

webbläsning som i sin tur är en funktionell användning.53 

Utöver en presentation av dessa alternativa beskrivningar av användningen utreds 

också hur specifikt användningen ska beskrivas i det enskilda fallet samt vilka 

konkreta åtgärder från användarens sida som ska tas med i den bedömningen. 

2.3.2 Användning i en upphovsrättslig bemärkelse 

Begreppet användning i laglig användning har som synes tolkats på olika sätt. En 

framförd tolkning innebär att användningen endast hänförs till upphovsrättsliga 

termer. Som nämnts ovan har det i rättsvetenskapen anförts att bestämmelsen syftar 

till att tillåta tillfälliga reproduktioner ”(…)that are created to enable uses authorised 

under existing copyright limitations.” 54  Uttalandet implicerar att ”uses”, dvs. 

användning, relaterar till en upphovsrättslig användning med tanke på dessa 

användningar ska ingå i ett lagstadgat undantag från upphovsrätten. Detta skulle 

innebära att det inte bör vara fråga om en funktionell användning i bred bemärkelse 

utan användningen ska bedömas ur och beskrivas i upphovsrättsliga termer, t.ex. 

tillgängliggörande till allmänheten eller reproduktion för privat bruk.  

Vidare framhävs det att rekvisitet syftar till att förhindra rättighetshavare från att 

använda bestämmelsen för att kringgå undantagen i art. 5.2 och 5.3.55 Även denna 

omständighet talar för en tolkning som innebär att användningen i laglig användning 

bör bedömas utifrån en snävare upphovsrättslig kontext. 

Detta ger emellertid upphov till en del betänkligheter. Det kan i ett sådant fall 

ifrågasättas vilket behov det finns för rekvisitet om laglig användning i art. 5.1(b) 

överhuvudtaget. Om laglig användning innebär antingen sådan användning som 

görs med tillstånd av rättighetshavare eller sådan som redan omfattas av ett 

undantag från upphovsrätten skulle bestämmelsen vara densamma oavsett regeln i 

5.1(b).56 Det har därför anförts att användning i laglig användning måste innefatta även 

                                                
53 Teknisk användning beskrivs närmare i avsnitt 2.3.5. 
54 Guibault & Westkamp m.fl., s. 34; jfr även van Eechoud & Guibault, s. 116 samt Bechtold i Dreier & 
Hugenholtz, s. 373. 
55 Bechtold i Dreier & Hugenholtz, s. 372; Jfr Guibault s. 100; van Eechoud & Guibault, s. 116. 
56 Efroni, s. 244. 
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sådan användning som inte ingår i upphovsrättens undantagsregler, eftersom regeln 

i 5.1(b) annars skulle vara överflödigt.57 

Det är dock oklart i vilken utsträckning ovan redovisade tolkningsalternativ 

fortfarande är aktuella eftersom dessa presenterades från tiden innan EU-domstolen 

berört frågan i det mycket viktiga Premier League-fallet58 samt Infopaq II59. Dessa 

rättsfall presenteras kortfattat nedan, medan slutsatser som kan härledas från dem 

och dess konkreta effekter tas upp senare i anknytning till respektive alternativ 

användning. 

2.3.3 Premier League-fallet (eller ”Murphymålet”) 

I Premier League-fallet bad den brittiska Supreme Court om ett förhandsavgörande 

avseende tolkningen av bl.a. art. 5.1.(b). I fallet hade en pubägare i England använt 

en dekoder för att plocka upp kodade grekiska satellitsändningar av en engelsk 

fotbollsmatch.  Det ursprungliga tillgängliggörandet av verket, dvs. sändningen av 

matchen, var i sig lovlig eftersom den grekiske utsändaren förvärvat tv-rättigheterna 

avseende utsändningen av matchen i grekisk tv. Emellertid var utsändningen enligt 

licensavtalet endast ägnat för grekiska tv-tittare och var inte avsedd för utsändning 

till övriga geografiska marknader. 

I domskälen angav EU-domstolen två olika syften med användningen av 

reproduktionerna. Domstolen konstaterade att användningen av de tillfälliga 

reproduktionerna syftade till att möjliggöra för satellitdekodern och tv-skärmen att 

fungera korrekt.60 Vidare, fortsatte EU-domstolen, att användningen ur tv-tittarnas 

synvinkel syftade till att möjliggöra mottagning av sändningar som innehåller 

skyddade verk.61 EU-domstolen prövade också huruvida visningen av matchen i en 

pub kunde utgöra olovlig överföring till allmänheten. Denna fråga besvarades 

jakande, men det var inget som påverkade bedömningen om laglig användning.62 Som 

åskådliggörs nedan har Premier League-fallet haft betydande inverkan på hur 

användning ska bedömas. 

                                                
57 Efroni, s. 244. 
58 Förenade målen C-403/08 och C‑429/08 FAPL v QC Leisure och Karen Murphy v Media Protection Services Ltd 
(Premier League-fallet). 
59 C-302/10, Infopaq International v Danske Dagblades Forening (Infopaq II). 
60 p. 170 Premier League-fallet. 
61 p. 170 Premier League-fallet. 
62 p. 207 Premier League-fallet, frågan behandlas särskilt i avsnitt 2.3.7 och 2.3.8 nedan. 



 17 

2.3.4 Infopaq II 

I Infopaq II sökte den danska Højesteret klarhet avseende bl.a. tolkningen av art. 

5.1(b). Infopaq var ett företag som utarbetade sammanfattningar av tidningsartiklar 

genom en teknisk process som innebar tillfälliga reproduktioner av tidningsartiklar 

genom skapandet av TIFF-filer. 

EU-domstolen hänvisade till skäl 33 i direktivet samt Premier League-fallet och 

angav att den tillfälliga reproduktionen användes i syfte att möjliggöra 

sammanfattningar av tidningsartiklar på ett effektivare sätt. Domstolen fortsatte 

med att konstatera att en sådan användning, dvs. effektivisering av nyhetsartiklar, 

inte är otillåten varken enligt dansk lag eller enligt några unionsrättsliga 

bestämmelser. Domstolen ansåg således att användningen syftade till att möjliggöra 

en laglig användning i enlighet med art. 5.1.63 

2.3.5 Teknisk användning 

I Premier League-fallet framstår det som att EU-domstolen anger två syften med 

den tillfälliga reproduktionen, dvs. två användningar. För det första anges att 

reproduktionen används för att möjliggöra att satellitdekodern och skärmen 

fungerar korrekt. Detta bör betraktas som ett generellt syfte med tillfälliga 

reproduktioner av kopior på ett dekoderminne och på en skärm. Vidare bör detta 

också betraktas som ett exempel på ett tekniskt syfte med reproduktionen, eller en 

teknisk användning.64 På detta vis blir syftet med användningen en prövning som görs 

i en teknisk kontext, dvs. vilken teknisk funktion som reproduktionen har. 

En sådan tolkning har stöd i ingressen och dess stadgande om ”cachelagring” 

som exempel på laglig användning. Däremot avfärdade Generaladvokat Trstenjak 

en sådan tolkning och anförde att den tekniska processen måste skiljas från det syfte 

som användaren använder processen till, dvs. användarens funktionella användning av 

reproduktionen.65 

2.3.6 Funktionell användning 

Utöver den tekniska användningen anger EU-domstolen i Premier League-fallet ett 

andra syfte med användningen, nämligen tv-tittarnas syfte. EU-domstolen menar att 

tv-tittare använder dessa reproduktioner för att ta emot en tv-sändning och 

                                                
63 p. 42-45 Infopaq II. 
64 Jfr Depreeuw, s. 223 ff. 
65 p. 104-105, Generaladvokat Trstenjak i sitt förslag till dom i Infopaq I. 
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fortsätter med att hänvisa till att det inte är otillåtet att visa upp ett verk i en privat 

krets.66 En användning som beskrivs som tv-tittande eller att visa upp ett verk i en 

privat krets bör dock betraktas som en funktionell användning snarare än en teknisk 

användning.67 

Det uppstår tyvärr en viss begreppsförvirring till följd av att EU-domstolen i 

Premier League-fallet anger två olika användningar. Denna förvirring är dock inte 

ett problem som endast skapats av EU-domstolen. Den uppstår nämligen redan i 

ingressen till direktivet där cachelagring och webbläsning anges som exempel på 

användning av tillfälliga kopior. Cachelagring är emellertid sällan en funktionell 

användning eller ett syfte med en användning. Cachelagring är snarare exempel på 

en teknisk användning vilken torde vara att effektivisera webbläsning. Webbläsning i 

sin tur bör betraktas som en funktionell användning, dvs. hur verket avses att 

utnyttjas av användaren. 

Ytterligare stöd för att det sannolikt är en funktionell användning som avses i art. 

5.1(b) gav EU-domstolen i Infopaq II när den beskrev användningen av den 

tillfälliga reproduktionen som utarbetande av sammanfattningar. En sådan 

användning utgör nämligen, i likhet med tv-tittarnas användning i Premier League-

fallet, exempel på en funktionell användning. 

Om det är en funktionell användning som avses kan det dock ifrågasättas varför 

EU-domstolen i Premier League-fallet vid laglighetsprövningen i art. 5.1(b) inte tog 

hänsyn till att användningen av de tillfälliga reproduktionerna möjliggjorde en 

olaglig utsändning av skyddade verk. Genom att istället utgå ifrån en hypotetisk 

generell användning av reproduktionerna, dvs. tv-tittarnas syfte att ta emot en 

sändning och visa upp i en privat krets, undgick EU-domstolen den frågan. I 

följande avsnitt utreds därför hur specifikt beskrivningen av användningen i laglig 

användning ska anpassas efter det enskilda fallet samt vilka konkreta åtgärder från 

användaren som kan tas i beaktning vid denna bedömning. 

2.3.7 Specifik användning kontra generell användning 

Det finns utrymme att rikta viss kritik mot EU-domstolens utformning av 

användningen av de tillfälliga reproduktionerna i Premier League-fallet. EU-

                                                
66 p. 171 Premier League-fallet. 
67 Jfr Depreeuw, s. 223 ff. 
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domstolens beskrivning av användningen riskerar nämligen att bidra till en oklarhet i 

fråga om huruvida det är användningen av reproduktionen hos den generella 

användarens, dvs. tv-tittare i allmänhet, som avses i direktivtexten och inte 

användaren i det specifika fallet. 

Den generella användningen med tillfälliga reproduktioner i dekoderminnet samt 

skärmkopior borde sannolikt vara, likt EU-domstolens tolkning, vara att möjliggöra 

mottagningar av sändningar som innehåller skyddade verk för att titta på verket i en 

privat krets. Endast en mottagning av sådana sändningar i sig för att visa upp i en 

privat krets torde, som EU-domstolen anförde, inte utgöra en handling som är 

otillåten genom lag. Vad gäller den specifika användaren i Premier League-fallet kan 

användningen dock specificeras ytterligare en nivå. I sådant fall skulle användarens 

syfte med reproduktionen vara att möjliggöra en mottagning av en utländsk tv-

sändning i syfte att visa upp för pubens gäster. 

Genom att beskriva en generell användning som inte är otillåten enligt någon lag 

undgick sålunda EU-domstolen en diskussion om användningens lagenlighet. 

Sändningarna visades emellertid inte i en privat krets utan för gäster i en pub öppen 

för offentligheten, vilket enligt EU-domstolen utgjorde ett olagligt tillgängliggörande 

till allmänheten. Det olagliga tillgängliggörandet var dock inte något som EU-

domstolen tog hänsyn till vid laglighetsbedömningen och beskrivningen av 

användningen i ar.t 5.1(b). Det har anförts att anledningen till att EU-domstolen 

inte tog hänsyn till tillgängliggörandet vid laglighetsprövningen i art. 5.1(b) var för 

att användningen enligt 5.1(b) ska ses ur ett snävt reproduktionsperspektiv. 68 

2.3.8 Användning enligt reproduktionsrätten 

Som nämndes inledningsvis har vissa anfört att användning i laglig användning ska 

tolkas som en användning i upphovsrättslig bemärkelse. Beskrivningen och 

bedömningen av användningen måste i sådana fall referera till en användning som 

återfinns i det upphovsrättsliga ramverket. En snävare variant av detta är att 

användningen i laglig användning endast relaterar till reproduktionsrätten. En 

användning kan då endast beskrivas som t.ex. en reproduktion för privat bruk enligt 

art. 5.2(b) eller reproduktion för användning i utbildningssyfte enligt art. 5.3(a). 

                                                
68 Public Relations Consultants Association Ltd v The Newspaper Licensing Agency 
Limited and others [2013] UKSC 18, p.17 & 26 (Lord Sumption). 
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I Premier League-fallet kom EU-domstolen fram till att användningen av skärm- 

och dekoderkopiorna var laglig, trots att domstolen senare konstaterade att 

användarna gjorde intrång i upphovsrätten genom att olagligt sända ut verken i en 

pub. Domstolen undkom frågan om vilka rättsliga hänsyn som ska tas vid en 

laglighetsbedömning enligt art. 5.1(b) genom att ange en allmän användares typiska 

utnyttjande av sådana kopior och, som kritiserats ovan, inte till den faktiska 

användningen i fallet. Den generella beskrivningen kan jämföras med den högre 

grad av specificering av användningen som vidtogs i Infopaq II när den beskrevs 

som att utarbeta sammanfattningar av tidningsartiklar på ett effektivare sätt.69 

Lord Sumption däremot anförde, i domen från brittiska Supreme Court ang. 

Meltwater, att anledningen till att utsändningen inte blev föremål för 

laglighetsbedömningen i art. 5.1(b) eftersom denna endast avser 

tillämpningsområdet för rätten till reproduktion enligt art. 2 och inte rätten till 

tillgängliggörande.70  Vid en första anblick kan detta tolkas som att Lord Sumption 

menar att lagligheten av en tillfällig reproduktion ska bedömas utifrån 

reproduktioner generellt och således på samma sätt som en permanent 

reproduktion. I sådant fall skulle en tillfällig reproduktion av en olovlig förlaga i 

likhet med en permanent reproduktion bedömas som olaglig. Denna tolkning 

omintetgörs dock tämligen snabbt när Lord Sumption konstaterar att det inte är 

otillåtet att titta på ett olovliga artiklar i fysisk form och att det därför inte var en 

olaglig användning enligt art. 5.1(b).71 

Enligt min mening finns det skäl att ifrågasätta Lord Sumptions argumentation. 

Att titta på ett olovligt uppladdat verk är en funktionell användning som inte berör 

reproduktionsrätten och bör således enligt Lord Sumptions egen logik lämnas 

utanför frågan om laglig användning, oavsett om den funktionella användningen 

utgör ett positivt stöd för användningen eller ett förbud mot användningen. Det 

tycks som att Lord Sumption avfärdar idén om funktionell användning för det fall 

användningen ligger till grund för att beskriva en åtgärd som utanför 

reproduktionsrätten är olaglig. Ett exempel på en sådan olaglig funktionell 
                                                
69 p. 43-44 Infopaq II. 
70 p.17 och p. 26 Public Relations Consultants Association Ltd v The Newspaper Licensing Agency 
Limited and others [2013] UKSC 18 (Lord Sumption). 
71 p. 36 Public Relations Consultants Association Ltd v The Newspaper Licensing Agency 
Limited and others [2013] UKSC 18 (Lord Sumption).  



 21 

användning utanför reproduktionsrätten är den från Premier League-fallet och 

olagligt tillgängliggörande. Däremot anammar Lord Sumption den funktionella 

användningen, bestående i att läsa intrångsgörande artiklar, som en grund för varför 

en åtgärd ska bedömas som laglig trots att den också får bedömas ligga utanför 

reproduktionsrätten. Om laglig användning i art. 5.1(b) endast ska bedömas och 

beskrivas i reproduktionsrättsliga termer så bör ”läsande av intrångsgörande 

artiklar” 72  på samma sätt som olagligt tillgängliggörande lämnas utanför en 

bedömning om användningens lagenlighet. 

Varför EU-domstolen i Premier League-fallet inte tog hänsyn till den olagliga 

utsändningen i bedömningen av art. 5.1(b) framgår inte. En möjlig förklaring är att 

om hänsyn togs till utsändningsrätten även vid bedömningen i art. 5.1(b) skulle 

samma användning utgöra intrång i två rättigheter samtidigt och på så vis möjliggöra 

för dubbelkompensation av rättighetshavare.73 En sådan risk kan dock, enligt min 

uppfattning, förhindras på ett lämpligare sätt vid prövningen om självständig 

ekonomisk betydelse vilket behandlas i kapitel 3. 

2.3.9 Sammanfattning ”användning” 

Art. 5.1(b) och laglig användning i InfoSoc-direktivet har till följd av en lång 

lagstiftningsprocess fått en otydlig innebörd. Detta återspeglas inte minst genom 

olikartade tolkningar som gjorts av forskare och rättstillämpare. 

Efter en samlad bedömning bör rättsläget tolkas så att det är en generell och 

funktionell användning, t.ex. utarbetande av sammanfattningar, som avses i art. 

5.1(b). Det är således den funktionella användningen som inte får vara otillåten 

genom lag. Stöd för detta återfinns i Premier League-fallet, Infopaq II, Meltwater 

samt ingressens exempel om ”webbläsning”. 

En sådan tolkning får också stöd av omständigheten att art 5.1(b) annars skulle 

bli överflödigt. Om användning syftar till användning som är undantagen 

rättighetshavares ensamrätt i upphovsrätten finns det nämligen inget behov för 

bestämmelsen i art. 5.1(b) eftersom förfarandet redan skulle täckas av befintliga 

undantag. Vidare är det viktigt att poängtera att en tolkning som innebär att 

användningen måste täckas av ett redan befintligt undantag från upphovsrätten ger 

                                                
72 p. 36 Public Relations Consultants Association Ltd v The Newspaper Licensing Agency 
Limited and others [2013] UKSC 18 (Lord Sumption). 
73 Detta behandlas närmare i avsnitt 3.4.2. 
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upphov till vissa frågor avseende situationer då sådana reproduktioner görs vid t.ex. 

webbläsning i ett kommersiellt sammanhang och undantaget för privat reproduktion 

inte är tillämpligt. 

En funktionell användning som i EU-domstolens praxis getts en bred och 

generell innebörd är sällan, eller kanske aldrig, otillåten genom lag. Enligt min 

mening uppstår därmed frågan om vilken betydelse art. 5.1(b) egentligen har i 

praktiken eftersom en funktionell användning så gott som alltid lär uppfylla kraven i 

bestämmelsen. Denna fråga behandlas i nästa avsnitt, där resultaten av vad som 

menas med laglig och vad som menas med användning sammanförs och vilka 

konsekvenser de olika tolkningarna får när de kombineras. 

2.4 Effekter – passiv grund och funktionell användning 

2.4.1 Inkoherens inom reproduktionsrätten i art. 2 

Det är i dagsläget osäkert i vilken utsträckning det går att ta hänsyn till den tekniska 

processen vid tillfälliga reproduktioner eftersom det är den funktionella 

användningen som avses i art. 5.1(b). Det är därmed osäkert om det har någon 

betydelse huruvida förlagorna är olovliga eller inte eftersom dessa bara är en del av 

den tekniska processen och inte en del av den funktionella användningen med 

processen.74 

Sannolikt bör rättsläget tolkas så att tillfälliga reproduktioner av en olovlig förlaga 

inte är otillåtna så länge den funktionella användningen av dessa inte är otillåten 

genom lag. Den rättsliga statusen av en permanent kopia är däremot beroende av 

lovligheten av dess förlaga, både inom EU-rätt och svensk rätt.75 Detta trots att 

tillfälliga och permanenta reproduktioner båda är en del av rättighetshavarens 

ensamrätt enligt direktivets art. 2. En sådan olikbehandling riskerar att medföra en 

inkoherens i rättsordningen. 

2.4.2 Inkoherens mellan olika verkskategorier 

Dagens rättsläge innebär också att det uppstår en inkoherens avseende skyddsnivån 

mellan olika verkskategorier. Vad gäller olovlig streaming bör användningen 

sannolikt betraktas som att möjliggöra mottagning av sändningar som innehåller 
                                                
74 Jfr dock Pontén, s. 578. 
75 Mål C-435/12, ACI Adam BV m.fl. v Stichting de Thuiskopie och Stichting Onderhandelingen Thuiskopie 
vergoeding (ACI Adam); 12 § URL. 
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skyddade verk alternativt att titta på ett verk på en skärm. Sådana användningar är 

exempel på funktionell användning. Dessa funktionella användningar är inte 

upphovsrättsligt relevanta förfoganden och inte otillåtna varken enligt 

upphovsrättsliga regler eller annan lag. Resultatet blir att olovlig streaming, om det 

ges en sådan bred och generell användningsbeskrivning som EU-domstolen gjorde i 

Premier League-fallet, sannolikt bör betraktas som en laglig användning. 

Däremot skulle en sådan, icke upphovsrättsligt relevant användning, kunna 

utgöra ett intrång om verket omfattats av Datorprogram- eller Databasdirektivet. 

Som nämndes ovan krävs enligt dessa direktiv en positiv rättslig grund för 

"laddning” och ”körning” av de skyddade verken vilket har tolkats som vanlig 

användning.76. Laddning, körning och vanlig användning bör betraktas som tidigare 

främmande begrepp inom den traditionella synen på upphovsrättsliga relevanta 

förfoganden. Även rekvisitet i Databasdirektivet om ”normalt utnyttjande” har i 

ljuset av sociala normer och sedvänja tolkats som att ren konsumtion av omfattas, 

även om detta inte anges uttryckligen i bestämmelsen.77 

Enligt Datorprogram- och Databasdirektiven kan därför en icke upphovsrättsligt 

relevant åtgärd, t.ex. konsumtion av verket, utgöra en otillåten användning, medan 

detsamma inte anses kunna utgöra en otillåten åtgärd enligt InfoSoc-direktivet. 

Denna inkoherens är ett resultat av att laglighetsprövningen i InfoSoc-direktivet 

utgår från ett passivt stöd vilket innebär att bryggan mellan användare och 

rättighetshavare som fanns i Datorprogram- och Databasdirektivet gått förlorad. 

2.4.3 Art. 5.1 som legalisering av annars olaglig användning 

Bestämmelsen i art. 5.1 InfoSoc-direktivet innebär, som anförts ovan i 2.4.1, att den 

lagliga statusen av reproduktioner enligt art. 2 påverkas olika av dess förlagor 

beroende på om reproduktionen är tillfällig eller inte. Om art. 5.1 inte funnits hade 

tillfälliga kopior betraktats på samma sätt som permanenta kopior. De hade således 

varit olagliga om de baserats på olovliga förlagor. Undantaget för tillfälliga 

reproduktioner har på så vis gjort en annars olaglig användning laglig. En sådan 

konsekvens bör betraktas som högst olämplig särskilt med tanke på att syftet med 

                                                
76 Prop 1998/89:85, s. 20. 
77 Depreeuw, s. 185 f; Hugenholtz i Dreier & Hugenholtz, s. 324 f; Jfr Walter & Von Lewinski, s. 729 som 
anför att för de fall där den tillåtna användningen inte specificerats i en licens är den att bedömas utifrån 
objektiva kriterier där den typiska användningen och den allmänna uppfattningen om tillåten användning kan 
utgöra tolkningsdata. 
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InfoSoc-direktivet var att stärka upphovsrätten i en digital värld och åstadkomma en 

hög skyddsnivå för rättighetshavare.78 

2.4.4 Digital utveckling 

Å ena sidan kan emellertid olikbehandlingen mellan permanenta och tillfälliga 

reproduktioner, som beskrevs ovan, vara högst genomtänkt och en målsättning hos 

EU-lagstiftaren. I svenska förarbeten framförs nämligen att syftet med 

bestämmelsen var att åstadkomma en lösning på en allt mer utbredd förekomst av 

olagligt material på internet.79 Något klart stöd för regeringens tolkning finns inte i 

direktivets ingress eller i förarbeten, och om EU-domstolen kommer fram till en 

annan slutsats är sannolikt sådana uttalanden i svenska förarbeten vara obsolet.80 

Emellertid är den svenska regeringens tolkning sannolikt mindre hämmande av den 

digitala utvecklingen, vilket skulle vara förenligt med direktivets syfte att värna den 

elektroniska miljön och skydda både användares och rättighetshavares intressen.81 

Å andra sidan är ett viktigt syfte med direktivet att värna upphovsrätten i den 

digitala miljön och att det således ska ske en avvägning mellan olika intressen.82 Om 

internetanvändare kan skyddas genom åtgärder som är mindre ingripande på 

rättighetshavares intressen bör en sådan lösning således vara att föredra. En del av 

avvägningen skulle således för svenskt vidkommande kunna innebära att 

användaren redan erhållit erforderligt skydd genom att denne inte kan fällas för 

ansvar annat än i fall då den förfarit grovt oaktsamt.83En användare kan emellertid 

bli ersättningsskyldig för ett upphovsrättsintrång utan sådan kvalificerad culpa. För 

att inte hämma internetanvändningen bör därför en ordning där tillfälliga 

reproduktioner av olovlig förlaga inte undantas från rättighetshavares ensamrätt 

isoleras till sådana situationer där användaren haft full vetskap om förlagans 

olovlighet och där användarens syfte med de tillfälliga reproduktionerna enbart varit 

att tillgodogöra sig verket och samtidigt undkomma betalning för användningen. 

                                                
78 Jfr Guibault & Westkamp, m.fl., s 34.  
79 Prop. 2004/05:110, s. 95; DS 2003:35, s. 125. 
80 Mål C-371/02 Björnekulla Fruktindustrier AB mot Procordia Food AB, p. 13. 
81 Ingressen till InfoSoc-direktivet skäl 31. 
82 Som nämnts i avsnitt 1.3 har skyddet för upphovsrätten framhållits som ett huvudsyfte med InfoSoc-
direktivet. 
83 53 § URL. 
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2.5 Avslutande reflektioner – laglig användning 

2.5.1 Införa krav på positiv rättslig grund för användning? 

Art. 5.1(b) och dess funktionella användning är i överensstämmelse med 

bestämmelsens förlagor i Datorprogram- och Databasdirektivet, men med en viktig 

skillnad. Enligt de tidiga direktiven behövde användaren härröra sin rätt till att 

använda de skyddade verken från någonstans, t.ex. en explicit eller implicit tillåtelse 

från rättighetshavaren. En sådan lösning förespråkades också av Ekonomiska och 

sociala kommittén vid förhandlingarna inför InfoSoc-direktivet. Kommittén anförde 

att ”Varje form av mångfaldigande som i praktiken innebär att verket konsumeras, 

t.ex. tillfällig kopiering av program eller uppgifter i ett minne för att man skall kunna 

använda eller få tillgång till dessa verk, exempelvis genom tillgång till online-

databaser bör endast tillåtas med upphovsrättighetshavarens medgivande.”84 Ett 

krav på positivt stöd för användningen förespråkades av Europaparlamentet som, i 

syfte att motverka piratmaterial, föreslog en lagtext vilken krävde att användningen 

skulle vara ”permitted by law”.85 Kommissionen ansåg dock att en sådan lösning 

kunde hindra datanätens funktion och att piratmaterial bör motverkas på annat 

sätt.86 Europaparlamentets förslag infördes således inte och enligt InfoSoc-direktivet 

krävs därför endast en frånvaro av förbud mot användningen. Länken mellan 

rättighetshavare och användare har således gått förlorad vilket gett konsekvenser. 

Å ena sidan vore det möjligtvis lämpligt om det i InfoSoc-direktivet, likt 

Datorprogram- och Databasdirektivet, fanns ett krav på en positiv rättslig grund för 

en funktionell användning. En sådan lösning skulle också vara ändamålsenlig då det 

skulle stärka skyddet för upphovsrätten och motverka piratmaterial. 87  Dagens 

rättsläge, vilket innebär att det utgör en laglig användning att producera tillfälliga 

reproduktioner av olovliga förlagor i syfte att gratis tillgodogöra sig skyddade verk, 

kan inte anses uppfylla de syften och skyddsändamål bakom direktivet. 

Å andra sidan skulle en sådan lösning potentiellt inverka negativt på användares 

möjligheter att fritt surfa på webben och iaktta sin rätt till information, vilket 

betraktas som en grundläggande mänsklig rättighet.88 Det är därför av stor vikt att 

                                                
84 Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén, punkten 3.6.1. 
85 Skäl 23 i Förslag till InfoSoc-direktiv KOM(97)0628 (första läsning). 
86 Ändrat förslag InfoSoc-direktivet KOM(99) 250 slutlig, motivering p. 4. 
87 Ang. ändamål se ovan 1.3; Utskottet för rättsliga frågor och medborgarrätt, s. 26 f. 
88 Se t.ex. EKMR art. 10, Stadgan art. 11. 
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träda försiktigt fram vid en reglering så ensamrätten inte utvidgas på ett för 

omfattande sätt som möjliggör för rättighetshavare att begränsa den fria 

informationen och kommunikationen på internet. Problematiken med en positiv 

rättslig grund för tillfälliga reproduktioner kan belysas genom ett exempel med GIF-

filer. GIF-filer är små korta filmsekvenser, ofta inte mer än 3 sek långa, och används 

vanligen i den dagliga kommunikationen över internet. Dessa finns i överflöd på 

internet och det kan vara mycket svårt för en enskild användare att avgöra vilka 

sekvenser som är lovliga och kan därmed svårligen avgöra vilka sekvenser som kan 

användas utan ett potentiellt snare ersättningsanspråk från en rättighetshavare. Ett 

krav på positiv rättslig grund för sådana filmsekvenser kan hämma 

kommunikationen över internet. 

2.5.2 Större grad av specificering av användningsbeskrivningen 

Det är en ständig balansgång mellan användares möjlighet att fritt kunna surfa på 

internet för att kunna ta del av information mot rättighetshavares ekonomiska 

intressen och deras ensamrätt till skyddade verk. Den lösning jag förespråkar är att 

domstolar i framtiden i större grad specificerar användningen och syftet med de 

tillfälliga reproduktionerna. 

Användningen i art. 5.1(b) kan specificeras på ett sätt som innebär att tillfälliga 

reproduktioner vid olovlig streaming kan isoleras från tillfälliga reproduktioner vid 

webbläsning och informationssökning o dyl. Ett exempel på hur användningen kan 

beskrivas och specificeras vid olovlig streaming är att användningen utgörs av en 

serie av tillfälliga reproduktioner av olovligt material i syfte att utan ersättning 

tillgodogöra sig det skyddade verket i sin helhet. Jag ställer mig tveksam till den grad 

av generalisering som vidtogs i Premier League-fallet där EU-domstolen beskrev en 

användning utifrån en generell och hypotetisk tv-tittare. EU-domstolen lämnade 

ingen motivering till varför hänsyn inte togs till den olagliga utsändningen vid 

bedömningen av art. 5.1(b) och rättsläget får därför bedömas som osäkert. 

Om användningen beskrivs i mer specifika termer kan detta underlätta för 

bedömningen i art. 5.5 och om de tillfälliga reproduktionerna vid olovlig streaming 

strider mot trestegs-testet.89 

                                                
89 Detta diskuteras närmare i avsnitt 4 nedan. 



 27 

2.5.3 Diskrepans mellan analog och digital användning 

Den ovan redovisade tolkningen skulle emellertid medföra att ett förfogande som i 

den analoga världen skulle vara lagligt, betraktas som olagligt i den digitala världen. 

En sådan situation är betänklig då lagstiftaren strävar efter att åstadkomma en 

teknikneutral reglering.90 

För egen del är jag dock beredd att påstå att det inte finns skäl att jämställa den 

digitala och analoga världen. Streaming av olovligt material uppgår till sådana värden 

som inte är möjliga i den analoga värden. En bedömning av de olika förfarandena 

skulle därmed sannolikt ge olika utslag inom ramen för trestegs-testet vilket är 

föremål för analys i kapitel 4.  

                                                
90 Depreeuw, s. 218. 



  

 

 28 

3 Självständig ekonomisk betydelse 

3.1 Inledning 
Det krävs för att tillfälliga reproduktioner ska undantas från rättighetshavarens 

ensamrätt att reproduktionen saknar självständig ekonomisk betydelse. Detta ger 

upphov till frågorna: Vad är ekonomisk betydelse, när är den självständig och för 

vem ska den ha betydelse? 

Syftet med bestämmelsen var att exkludera sådana reproduktioner som är 

teknikberoende.91 I likhet med rekvisitet om laglig användning, finns det emellertid 

mycket lite vägledning från EU-lagstiftaren avseende tolkningen av rekvisitet 

självständig ekonomisk betydelse och begreppet har kritiserats för att vara vagt.92 

Varken i InfoSoc-direktivet eller i dess ingress ges någon tolkningsdata avseende 

rekvisitet. Vägledning får därför sökas i förberedande lagtexter och i praxis från EU-

domstolen som utarbetat vissa förutsättningar för att en reproduktion eller flera 

reproduktioner ska anses ha självständig ekonomisk betydelse. 

3.2 Oskiljaktig del av process 

3.2.1 Rättspraxis 

EU-domstolen menade i Premier League-fallet att de reproduktioner som skapades 

på skärmen och i dekodern utgör två oskiljaktiga och osjälvständig delar av 

processen för att ta emot tv-sändningar som innehåller de aktuella verken. 93 

Domstolen anförde att sådana reproduktioner som var föremål för prövning sker 

utan påverkan eller ens vetskap hos personerna som genom reproduktionen eller 

reproduktionerna får tillgång till de skyddade verken.94 

I Infopaq II vidareutvecklade domstolen sin praxis och fastställde att den 

ekonomiska nyttan av en reproduktion inte ska kunna skiljas, eller anses som 

avgränsad, från den ekonomiska nyttan av den lagliga användningen av verket. Om 

den ekonomiska nyttan inträder först vid användningen av exemplaren är den 

                                                
91 Jfr skäl 33 i ingressen till InfoSoc-direktivet; Utskottet för rättsliga frågor och medborgarrätt, s. 27; 
Depreeuw s. 226; Guibault & Westkamp m.fl., s. 31. 
92 Guibault & Westkamp m.fl., s. 35. 
93 p. 176 Premier League-fallet. 
94 p. 176 Premier League-fallet. 
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ekonomiska nyttan inte oskiljaktig från processen och därmed inte av självständig 

ekonomisk betydelse.95 

I Meltwater prövade EU-domstolen aldrig rekvisitet om självständig ekonomisk 

betydelse eftersom den hänskjutande domstolen ansåg att tolkningen av rekvisitet 

var klar och därför inte behövde göras föremål för EU-domstolens tolkning.96 I sitt 

beslut om hänskjutande uttryckte Lord Sumption att EU-rättslig praxis avseende 

rekvisitet om självständig ekonomisk betydelse bör tolkas så att kopiorna inte har 

någon självständig ekonomisk betydelse för Meltwaters kunder. Såvida kunderna 

inte laddar ned eller skriver ut materialet består det enda ekonomiska värdet i 

kopiorna i det faktum att de kan läsas från skärmen.97 Lord Sumption konstaterade 

vidare att det inte är och aldrig har varit ett upphovsrättsintrång att titta på eller läsa 

en intrångsgörande artikel i fysisk form, varför det inte heller bör utgöra intrång i 

elektronisk form.98 

3.2.2 Relation till olovlig streaming 

Det är viktigt att notera att förlagorna i både Premier League-fallet och Infopaq II 

var lovliga. I Premier League-fallet hade utsändningen förvisso skett för en annan 

geografisk målgrupp, men var inte desto mindre en lovlig utsändning. Det är således 

osäkert om dessa rättsfall omfattar även sådana reproduktioner som sker av olovligt 

material. 

Det finns också anledning att ifrågasätta synsättet som redovisas i Premier 

League-fallet att användaren sällan är medveten om att en reproduktion sker. Detta 

kan sannolikt gälla för de reproduktioner som sker i dekodern, men vad gäller 

olovlig streaming är det just skärmkopiorna som en användare vill åt i syfte att 

konsumera verket. Generaladvokat Kokott diskuterade detta i sitt förslag till dom 

vilket presenteras nedan. För egen del bedömer jag att en användare är medveten 

om att det sker reproduktioner av det mottagna verket på skärmen. Jag ställer mig 

dock tveksam till att reproduktionerna enbart av den anledningen ska anses ha 

självständig ekonomisk betydelse. 

Det finns också skäl att ifrågasätta Lord Sumptions bedömning i Meltwater. Om 

                                                
95 p.51 Infopaq II, Jfr Generaladvokat Trstenjak som i sitt förslag till dom i Infopaq I anförde att varje kopia 
måste ge upphov till ett värde i sig självt, p. 126. 
96 UK Supreme Court, 17 april 2013, [2013] UKSC 18. 
97 p. 29, UK Supreme Court, 17 april 2013, [2013] UKSC 18. 
98 p. 36, UK Supreme Court, 17 april 2013, [2013] UKSC 18. 



  

 

 30 

det krävs att kunder skriver ut eller laddar ned materialet för att det ska vara fråga 

om en skiljbar del av en teknisk process finns det inget behov att pröva sådana 

reproduktioner inom ramen för tillfälliga reproduktioner över huvud taget, eftersom 

det då är fråga om permanenta reproduktioner. 

3.3 Ytterligare ekonomisk fördel 

3.3.1 Bredare än monetärt värde 

Ekonomisk betydelse ger en tämligen bred referensram och kan innefatta en mängd 

olika kopior. Europaparlamentet och Rådet framförde under lagstiftnings- 

förfarandet en tolkning som innebar att detta skulle innebära ett monetärt värde.99 

Tolkningsförslaget genomfördes emellertid inte och därmed kvarstod det bredare 

begreppet ekonomisk betydelse. Ekonomisk betydelse har också i rättspraxis fått ett 

stort tillämpningsområde. 

Den ekonomiska betydelsen måste emellertid vara självständig för att tillgodose 

kravet i art. 5.1. För att en tillfällig reproduktion ska inneha självständig ekonomisk 

betydelse krävs bl.a. att den innebär en ytterligare ekonomisk fördel.100 

3.3.2 Premier League-fallet 

Domstolen fann i Premier League-fallet att de dekoder- och skärmkopior som 

skapades vid mottagningen av fotbollsmatchen hade en ekonomisk betydelse 

eftersom verken hade ett eget ekonomiskt värde.101 Däremot ansåg domstolen att 

självständig ekonomisk betydelse innebär att betydelsen är självständig på sådant sätt 

att kopiorna ger en ekonomisk fördel som går utöver fördelen av att plocka upp en 

tv-sändning och visa den på en skärm.102 

Huruvida denna tolkning även är tillämplig på fall av olovlig streaming är oklar. 

Domstolen poängterade i fallet att fördelen inte går utöver ”the mere reception of 

the broadcasts at issue (min kursivering)”103. Eftersom utsändningen bedömdes som 

lovlig är tillämpligheten på olovlig streaming osäker. Om utsändningen istället skulle 

                                                
99 Gemensam ståndpunkt antagen av rådet inför InfoSoc-direktivet; Ändringsförslag 23 och 33 i Förslag till 
InfoSoc-direktiv KOM(97)0628 (första läsning); Utskottet för rättsliga frågor och medborgarrätt, s. 27. 
100 p. 175 Premier League-fallet; p. 50 Infopaq II. 
101 p. 174 Premier League-fallet. 
102 p. 175 Premier League-fallet. 
103 p. 177 Premier League-fallet 
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bedömas som olovlig skulle detta möjligen påverka bedömningen av dess 

självständiga ekonomiska betydelse. Rättsläget får bedömas som osäkert. 

3.3.3 Infopaq II 

I Infopaq II anförde EU-domstolen att ytterligare ekonomisk nytta kan föreligga om 

slutanvändaren kan generera vinst till följd av att exemplaren i sig kan utnyttjas 

ekonomiskt. 104  EU-domstolen gav inte något exempel eftersom en sådan 

användning kan vara för handen. Enligt Depreeuw ska en reproduktion endast vara 

hänförlig till fullgörandet av det avsedda användandet, t.ex. mottagning av en lovlig 

utsändning, och inte utnyttjas med annat syfte på annat sätt som ger tillgång till en 

inkomstkälla.105 

En möjlig tolkning av EU-domstolens uttalande i Premier League-fallet är om de 

tillfälliga kopiorna finns kvar och kan visas upp mot betalning trots att dessa inte 

längre finns kvar på internet.106 

En annan tolkning av sådan användning kan vara om pubägaren tagit betalt för 

själva uppspelningen av skärmkopiorna. En sådan tolkning kan dock framstå som 

restriktiv med tanke på att en pubägare har möjlighet att göra ekonomisk vinning på 

skärmkopiorna på annat sätt än att kräva inträde av kunder. Annonsering om 

visning av matcher är t.ex. ett sådant tillvägagångssätt som kan locka kunder till att 

besöka puben och på så vis bidra till pubens försäljning. 

3.3.4 Generaladvokat Kokott i Premier League-fallet 

I sitt förslag till avgörande i Premier League-fallet gav Generaladvokat Kokott en 

annan tolkning av rekvisitet självständig ekonomisk betydelse. Hon anförde att 

kopiorna som mångfaldigades i minnet på dekodern inte kan inneha självständig 

ekonomisk betydelse. Däremot ansåg hon att sådana reproduktioner som sker på en 

bildskärm mycket väl kan ha sådan självständig ekonomisk betydelse eftersom detta 

generellt sett är den händelse som innebär att utsändningar har en ekonomisk 

betydelse överhuvudtaget.107 En sådan tolkning är enligt min mening till viss del 

rimlig men medför också vissa betänksamheter.  

                                                
104 p. 52 Infopaq II 
105 Depreeuw s. 226 f, se också p. 50 Infopaq II. 
106 Jfr Prop. 2004/05:110, s. 97. 
107 p. 95 Generaladvokat Kokotts förslag till dom i Premier League-fallet. 
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För det första går det emot bestämmelsens ändamål att exkludera tekniskt 

betingade reproduktioner från ensamrätten.108 För det fall en utsändning kan ske på 

annat vis än genom en reproduktion är det tveksamt om detta påverkar 

utsändningens ekonomiska betydelse. Ett exempel skulle kunna vara en 

biografanordning där gäster betalar för att se projiceringar av en bild vars 

reproduktion endast sker i själva filmspelaren. Ett annat exempel är en 

radioutsändning som inte kräver några reproduktioner för mottagningen. Den 

ekonomiska betydelsen i en utsändning bör anses ligga i åskådarens vilja att betala 

för att kunna titta på verket. Hur detta sker påverkar sannolikt inte 

betalningsviljan.109 

För det andra kan det leda till affärsmodeller där rättighetshavare vid licensering av 

utsändningsrätter också begär betalt för de ofrånkomliga reproduktioner som 

utsändningen innebär. Rättighetshavare blir på så vis dubbelkompenserade för 

samma förfogande, dvs. en utsändning (överföring) och dess mottagning 

(reproduktion). En sådan utveckling skedde i USA när övergången från 

marksändning till streaming började ta fart.110 Denna dubbelkompensation skulle 

sannolikt drabba konsumentkollektivet i form av högre avgifter. Det är också, i 

likhet med det ovan anförda, oförenligt med syftet att sträva efter teknikneutralitet 

eftersom en liknande dubbelkompensation inte vore möjlig vid utsändningar vars 

teknik inte kräver tillfälliga reproduktioner. 

3.3.5 Självständig ekonomisk betydelse för användare 

Vid förhandlingarna var det en debatterad fråga om det borde vara från användarens 

eller rättighetshavarens perspektiv en reproduktion ska anses inneha en självständig 

ekonomisk betydelse. Europaparlamentet öppnade för en tolkning som innebar att 

reproduktionen skulle sakna självständig ekonomisk betydelse för 

rättighetshavaren. 111  Dessa förslag togs inte med i direktivtexten och dagens 

rättsläge innebär att bedömningen om självständig ekonomisk betydelse utgår från 

                                                
108 Ang. bestämmelsens ändamål se Generaladvokat Trstenjaks förslag till dom i Infopaq I p. 94; Guibault & 
Westkamp m.fl., s. 31; Mazziotti, s. 63. 
109 Jfr dock Depreeuw som verkar anföra att en teknisk reproduktion aldrig kan påverka betalningsviljan. Det 
är dock osäkert huruvida tillfälliga reproduktioner vid olovlig streaming bör betraktas som en teknisk 
reproduktion. 
110 van Eechoud & Guibault, s. 88. 
111 Förslag till InfoSoc-direktiv KOM(97)0628 (första läsning). 
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användaren. Det är således användaren som ska erhålla en ytterligare ekonomisk 

fördel av tillfälliga reproduktioner. Huruvida detta är en lämplig ordning är 

diskutabelt och enligt mig finns det fördelar med att istället utgå från 

rättighetshavarens perspektiv vilket diskuteras nedan i avsnitt 3.4.1 och 3.4.2. 

3.4 Reflektioner självständig ekonomisk betydelse 

3.4.1 Rättighetshavares förfogandemöjligheter som styrande faktor 

I ett större perspektiv är bestämmelsen i art. 5.1 ett undantag från vad som annars 

skulle omfattas av rättighetshavarens exklusiva ensamrätt. Denna ensamrätt är 

ekonomiskt präglad och syftar till att ge rättighetshavaren möjlighet att förfoga över 

sitt verk och erhålla ersättning för sin prestation.112 Enligt min mening skulle det 

underlätta med ett betraktelsesätt som innebär att sådana reproduktioner som, mer 

än oväsentligt, påverkar rättighetshavares ekonomiska ensamrätt också påverkar 

bedömningen om självständig ekonomisk betydelse. Detta diskuterades också under 

Stockholmskonferensen inför den nya Bernkonventionen och trestegs-testet när den 

generella reproduktionsrätten introducerades. Diskussionen gick ut på att 

reproduktioner som inte är menade för spridning, t.ex. interna reproduktioner inom 

ett företag, ändå kan påverka rättighetshavares möjlighet att förfoga över verket.113 

Vad gäller olovlig streaming skulle en sådan lösning kunna innebära att sådan 

streaming som rättighetshavare redan erhållit ersättning för genom upplåtelse av en 

utsändningslicens inte skulle ha en självständig ekonomisk betydelse. Sådana 

reproduktioner är nämligen endast hänförliga till en mottagning av en utsändning 

som rättighetshavaren erhållit kompensation för.114 Olovlig streaming skulle med ett 

sådant betraktelsesätt istället ha en självständig betydelse för rättighetshavaren på 

det viset att det innebär en ekonomisk nackdel för rättighetshavaren och således 

påverkar rättighetshavarens exklusiva ekonomiska ensamrätt negativt. Nackdelen 

skulle i sådant fall vara direkt eller indirekt. En direkt nackdel skulle kunna vara om 

det marknadsvärde som konsumenten underlåter att betala för konsumtionen går 

rättighetshavaren förlustig.115 En indirekt nackdel kan vara att värdet och intresset i 

                                                
112 Jfr skäl 10 i ingressen till InfoSoc-direktivet som stadgar att rättighetshavare måste ha rätt till skälig 
ersättning för utnyttjandet av deras verk; Levin, s. 142 f. 
113 Depreeuw s. 507; Goldstein & Hugenholtz, s. 379; Senftleben, s. 177. 
114 Jfr Ekonomiska och sociala kommittén p. 3.7.1.1 som anförde att en reproduktion ska ha fristående 
ekonomisk betydelse för användandet av verket i fråga, inte dess överföring. Se också Depreeuw s. 226. 
115 Jfr Ekonomiska och sociala kommittén p. 3.7.1.2. 
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en utsändningsrätt minskar om utsändare tvingas konkurrera mot olovliga alternativ 

som är gratis och således påverkar den lovliga utsändarens möjligheter att göra vinst. 

Min ovan redovisade framställning har inget stöd varken i lag eller praxis och är 

därför ett utpräglat rättspolitiskt ställningstagande. Däremot är det ovan anförda 

något som kan komma att tas i beaktning inom ramen för trestegs-testet, vilket 

behandlas nedan.116 

3.4.2 Motverka dubbelkompensation 

Ett sådant synsätt som Generaladvokat Kokott redovisade i sitt förslag till 

avgörande i Premier League-fallet kan, som nämnts ovan, innebära att 

rättighetshavare dubbelkompenseras för en och samma användning på grund av att 

tekniken är sådan att det krävs reproduktioner för att ta emot en lovlig utsändning. 

Även Ekonomiska och sociala kommitténs förslag att varje reproduktion som 

innebär en konsumtion av verket ska ske med rättighetshavarens samtycke kan leda 

till en sådan konsekvens, i vart fall om det sker inom bedömningen för rekvisitet om 

självständig ekonomisk betydelse.117 

En sådan ordning skulle enligt min uppfattning kunnat motverkas om den 

ekonomiska betydelsen istället utgår ifrån rättighetshavaren. Vid licenseringen av 

utsändningsrätt erhåller rättighetshavaren kompensation för sin prestation från 

utsändaren. De tillfälliga reproduktioner som mottagningen ger upphov till skulle 

inte påverka den ekonomiska betydelsen av verket eftersom den exklusiva 

ekonomiska rättigheten till denna inte påverkas.  

                                                
116 Se avsnitt 4.4 särskilt 4.4.7 samt avsnitt 4.5. 
117 Ekonomiska och sociala kommittén p. 3.7.1.2. 
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4 Trestegs-testet 

4.1 Inledning 
Trestegs-testet i art 5.5 InfoSoc-direktivet diskuterades första gången vid 

Stockholmskonferensen 1967 inför en revision av Bernkonventionen och infördes 

sedermera 1971 i Bernkonventionen art 9.2. Syftet med bestämmelsen var att med 

ett så flexibelt instrument som möjligt stärka reproduktionsrätten i syfte att 

motverka den ökade marknaden för piratmaterial.118 Trestegs-testet har blivit en 

internationell upphovsrättslig norm och har utöver Bernkonventionen införts i flera 

olika traktat, bl.a. i TRIPS, och WIPO-fördragen WCT och WPPT. InfoSoc-

direktivet bygger i stor del på WCT och WPPT i syfte att göra dessa WIPO-fördrag 

del av medlemsstaternas lagstiftning med en målsättning att sedermera ratificera 

fördragen för unionens räkning.119 Det har anförts att bestämmelsen i InfoSoc-

direktivet avser motsvara villkoren som fastställs i dess motsvarigheter i BK art. 9.2, 

TRIPS-avtalet art. 13 och WCT art. 10. Dessa instrument och dess praxis kan, med 

hänvisning till ovan redovisade bakgrund, användas som tolkningsdata för en analys 

av trestegs-testet i art. 5.5 InfoSoc-direktivet. 

Det har länge diskuterats, vad gäller trestegs-testets adressat, huruvida den riktar 

sig endast till lagstiftare eller om även domstolar ska beakta testet vid tillämpningen 

av undantagen. EU-domstolen har beaktat trestegs-testet i en mängd avgöranden 

avseende tillämpningen av undantag från ensamrätten och har konstaterat att testet 

riktas även till domstolar och inte endast till lagstiftare.120 För svenskt vidkommande 

anförde regeringen i förarbeten till implementeringen av InfoSoc-direktivet att art. 

5.5 utgör en tolkningsregel för lagstiftaren som därmed inte behövde införas i 

nationell rätt.121 Högsta Domstolen har emellertid nyligen i ett principiellt viktigt fall 

slagit fast att trestegs-testet också får ses som en riktlinje vid en domstols prövning 

av hur olika undantag ska tolkas och att den således ska beaktas inte bara av 

lagstiftare utan även av rättstillämpare.122 Den fortsatta analysen utgår därför från att 

                                                
118 Senftleben, s. 47 f. 
119 Skäl 15 ingressen till InfoSoc-direktivet, Guibault & Westkamp m.fl., s. 70 f, Senftleben s. 247, Olsson, s. 
375, Arnold & Rosati, s. 2. 
120 p. 47 Generaladvokat Villarons förslag till dom i ACI Adam, p. 58 Infopaq I, ACI Adam. 
121 Prop. 2005/05:110, s. 82. 
122 Högsta Domstolen i mål nr Ö 849-15 (rättsfallet har i skrivande stund ännu inget referatnummer). 
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domstolar har att beakta trestegs-testet i art. 5.5 när dessa har att pröva 

tillämpligheten av undantag och inskränkningar i ensamrätten. 

4.2 Trestegs-testets innehåll och samspelet med art. 5.1. 

EU-domstolen har framhållit att art. 5.5 och trestegs-testet inte definierar det 

materiella innehållet i InfoSoc-direktivets olika undantag. Trestegs-testet är därför 

inte menat att påverka det materiella innehållet av undantagen i art. 5.1-5.4, och 

bestämmelsen kan därmed varken inskränka eller utöka undantagens tillämpnings-

områden.123 Vidare har anförts att om en åtgärd tydligt faller inom ett undantags 

tillämpningsområde så uppfyller de också kriterierna i trestegs-testet i art. 5.5.124 Å 

andra sidan har EU-domstolen också poängterat att bestämmelserna i undantagen 

ska tolkas i ljuset av trestegs-testet och att åtgärder som vidtas måste uppfylla 

trestegs-testets krav.125 

Enligt trestegs-testet, så som den är utformad i InfoSoc-direktivet, får art. 5.1 

endast tillämpas i vissa särskilda fall som inte strider mot det normala utnyttjandet av 

verket och inte oskäligt inkräktar på rättsinnehavarnas legitima intressen. Dessa tre rekvisit, 

eller steg, är kumulativa och en användning måste uppfylla samtliga rekvisit för att 

en tillämpning av undantaget i art. 5.1 ska vara tillåten. 

4.3 Särskilda fall 

4.3.1 Tydlig utformning av undantag 

I en utredning från Justitiedepartementet tolkas det första rekvisit som ett krav på 

att ett undantag eller en inskränkning i ensamrätten ska vara tydligt definierad och 

förstås som ett kvalitativt kriterium som garanterar att inskränkningen i fråga inte 

ges en oklar omfattning.126 

Även avseende WIPO-fördragen och Bernkonventionens motsvarigheter är den 

gängse uppfattningen att bestämmelsen utgör ett kvalitativt kriterium. 127  Den 

redovisade inställningen syns ta sikte på utformningen av undantaget, vilket ska vara 

tydligt och på så vis göra en åtgärd som faller in under den lättidentifierad. 

                                                
123 P. 26 ACI Adam; Arnold & Rosati, s. 7. 
124 Arnold & Rosati, s. 7. 
125 p. 55, 58, Infopaq I. 
126 Ds 2007:29, s. 39. 
127 Se t.ex. Reinbothe & Lewinski, s. 154 f (kommentar till art. 10 WCT); Goldstein & Hugenholtz, s. 378. 
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4.3.2 Rättspraxis 

I Meltwater hade Meltwater-koncernen erbjudit mediabevakning till medlemmar i en 

branschorganisation för PR-företag. Meltwater gav, som ett led i denna tjänst, 

medlemmarna online-tillgång till bevakningsrapporter om tidningsartiklar som 

offentliggjorts på internet. Rapporterna genererades utifrån nyckelord som 

användarna av mediabevakningstjänsten angav. Intresseorganisationen för 

tidningsutgivare NLA ansåg att Meltwaters kunder måste inhämta tillstånd från 

upphovsrättsinnehavarna för att kunna motta mediabevakningstjänsten eftersom 

besöket på Meltwaters webbplats innebar att det skapades skärm- och cachekopior i 

användarnas datorer. 

EU-domstolen tolkade åtgärderna utifrån art. 5.1 och därefter enligt art. 5.5 och 

ansåg att användarnas reproduktioner tillgodosåg kraven enligt första steget. 

Domstolen anförde att kopiorna utgjorde ett särskilt fall eftersom de endast skapats 

för att användarna skulle kunna ta del av webbplatserna.128 Resonemanget utvecklas 

inte vidare men möjligen menar EU-domstolen att det är ett särskilt fall eftersom 

åtgärden är lättidentifierad under undantaget i art. 5.1 eftersom detta ska omfatta 

cachekopior vid webbläsning.129 

4.3.3 Olovlig streaming som särskilt fall 

Huruvida EU-domstolens tolkning av rekvisitet särskilda fall i Meltwater även skulle 

göras vid olovlig streaming är återigen beroende av hur användningen i ett sådant 

fall skulle definieras. Med hänsyn till Premier League-fallet och den breda och 

generella utformning som getts användningen skulle olovlig streaming sannolikt 

tillgodose det första steget eftersom det skulle kunna beskrivas som ”webbläsning”, 

”cachelagring” eller ”mottagning av en utsändning”. Skulle olovlig streaming 

däremot ges en mer specifik användningsbeskrivning, som nämnts i avsnitt 2.5.2, 

vore det möjligt att anse att dessa reproduktioner inte längre faller in under det 

särskilda fall som var i åtanke vid uppkomsten av art. 5.1.130 Rättsläget får dock, i 

brist på mer klargörande praxis, anses osäkert. 

                                                
128 p. 55 Meltwater 
129 Skäl 33 i ingressen. 
130 Skäl 33 i ingressen och exemplen med cachelagring och webbläsning. 
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4.4 Normalt utnyttjande 

4.4.1 Referenspunktens subjekt 

Det andra steget i art. 5.5 innebär att ett undantag får tillämpas endast i sådana fall 

det inte strider mot det normala utnyttjandet av verket. Det framgår inte av 

bestämmelsens ordalydelse huruvida bedömningen av vad som är ett normalt 

utnyttjande utgår från en användare eller rättighetshavare. 

I Meltwater anförde domstolen att internetanvändarnas besök på webbplatserna 

utgjorde ett normalt utnyttjande av verken. Vidare ansåg domstolen att eftersom 

skapandet av de aktuella kopiorna var en del av den tekniska process som 

möjliggjorde besöken, kunde det inte strida mot ett normalt utnyttjande av 

verken.131 Det förefaller som att EU-domstolen utgår ifrån en vardaglig kontext, där 

användarens åtgärder bedöms som normala baserat på det faktum att besök på 

webbplatser är en vanlig åtgärd i dagens samhälle. 

Ett sådant synsätt går dock stick i stäv med den uppfattning som redovisas i ACI 

Adam och som förövrigt är den förhärskande i doktrin och i praxis från trestegs-

testets tillämpning i andra rättsliga instrument där det förekommer. I ACI Adam 

menade EU-domstolen att en lagstiftning som inte skiljer mellan lagliga och olagliga 

förlagor vid privat reproduktion kan uppmuntra omsättningen av otillåtna 

reproduktioner av verk. Det skulle i sin tur ofrånkomligen minska den lagliga 

omsättningen av sådana verk vilket skulle vara till med för ett normalt utnyttjande 

av dessa.132 I sin bedömning av normalt utnyttjande utgick som synes EU-domstolen i 

ACI Adam ifrån rättighetshavaren, vilket också bör betraktas som bättre 

överensstämmande med den förhärskande tolkningen i doktrin.133 

Ett normalt utnyttjande är således en bedömning av hur rättighetshavaren 

utnyttjar sin ensamrätt i syfte att generera intäkt. Anpassat till Meltwater skulle den 

bedömningen inriktas på huruvida rättighetshavaren vanligtvis tjänar pengar på 

sådana cache- och skärmkopior som det var fråga om i fallet. Det är emellertid svårt 

att med säkerhet bedöma hur Meltwater ska tolkas i detta avseende eftersom EU-

                                                
131 p. 60-61 Meltwater 
132 p. 39 ACI Adam 
133 Se nedan avsnitt 4.4.2 och 4.4.3. 
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domstolen inte utvecklar sina resonemang nämnvärt. Hädanefter utgår analysen från 

att bedömningen utgår med rättighetshavaren som referenspunkt. 

4.4.2 Historisk, Empirisk eller normativ bedömning 

Det har framförts olika uppfattningar avseende hur bedömningen ska göras av vad 

som ska anses som ”normalt utnyttjande”. Antingen avgörs detta utifrån en 

historisk bedömning vid vilken ”normalt” utgörs av sådana åtgärder som de facto 

utgör normalt utnyttjande i dagsläget och gjort så historiskt sett. En sådan 

bedömning innebär att en åtgärd endast strider mot det normala utnyttjandet av 

verket om det står i direkt kontrast till de traditionella formerna av utnyttjandet.134 

En sådan uppfattning har dock kritiserats för att inte ta erforderlig hänsyn till de 

digitala utnyttjandeformernas framfart och att synsättet således skulle gynna de verk 

som kommersialiseras främst genom traditionella analoga medel.135 

Den empiriska bedömningen av hur ”normalt utnyttjande” ska tolkas utgår 

istället från hur en rättighetshavare vanligtvis genererar intäkter från ett verk.136 

Senftleben har kritiserat denna metod och anfört att den leder till ett 

cirkelresonemang.137 En rättighetshavares möjligheter att generera vinst är nämligen 

beroende av ensamrättens gränser. En rättighetshavare genererar exempelvis 

vanligen ingen intäkt från sådana reproduktioner som görs i privat syfte. Detta bör 

emellertid vara ett symptom av att denna åtgärd länge varit undantagen från 

ensamrätten. 

Den föredragna metoden enligt Senftleben, vilken tycks delas av justitie-

departementet, är den normativa bedömningen av ”normalt utnyttjande”.138 Denna 

innebär att hänsyn ska tas inte bara till vad som i dagsläget och historiskt sett har 

varit normalt utnyttjande, utan även alla former av utnyttjande som redan innehar, 

eller kan komma att inneha, stor ekonomisk betydelse.139 

                                                
134 Senftleben, s. 169. 
135 Se Senftlebens kritik på s. 171. 
136 Senftleben s. 171 med vidare hänvisning. 
137 Senftleben s. 172 ff. 
138 Senftleben s. 176; Ds 2007:29 s. 40 ff. 
139 Senftleben s. 179; Ds 2007:29 s. 40 ff. Detta anfördes också under Stockholmskonferensen inför 
revideringen av Bernkonventionen, Records of the Intellectual Property Conference of Stockholm 1967, Vol. 
1, s. 112. 
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4.4.3 Ekonomisk bedömning 

I engelska versioner av det andra steget i testet heter det att en reproduktion inte får 

strida mot ”the normal exploitation of the work”. Detta illustrerar tydligt att 

bedömningen i andra steget av trestegs-testet är av ekonomisk karaktär. Regeln 

syftar nämligen till att förhindra att undantag från ensamrätten leder till en konflikt 

med upphovsmannens rätt att ekonomiskt exploatera sitt verk.140 En sådan konflikt 

uppstår om en åtgärd som ingår i ett undantag från ensamrätten konkurrerar med 

sådana utnyttjanden som rättighetshavaren vanligtvis genererar vinst från och som 

därmed undandras denne.141 Bestämmelsen bör dock inte dras för långt då den 

förutsätter en avvägning mellan rättighetshavarens intressen och övriga intressen.142 

Endast sådana som innebär betydande ekonomisk skada för rättighetshavare och 

som väsentligt skadar marknaden ska därför beaktas.143 

Det sagda skulle innebära att om rättighetshavare vanligtvis profiterar på sådana 

tillfälliga reproduktioner som sker vid olovlig streaming, får undantaget för dessa 

inte tillämpas så länge det skulle innebära betydande ekonomisk skada för 

rättighetshavare eller en väsentlig skada på marknaden. Ett sådant synsätt leder dock 

till två principiella frågor som måste beaktas. Den första är att beskrivningen av 

åtgärden återigen blir av stor betydelse, eftersom tillfälliga reproduktioner vid lovlig 

streaming inte innebär någon ekonomisk skada för rättighetshavare. För det andra är 

det osäkert huruvida det egentligen går att betrakta dessa tillfälliga reproduktioner 

som ett utnyttjande vilket rättighetshavare vanligtvis profiterar på. Otvivelaktigt 

profiterar rättighetshavare på lovlig streaming, men intäkterna hänförs främst till att 

rättighetshavare kan licensera utsändningsrätten till en utsändare och profiteringen 

sker således inte genom reproduktionsrätten. De tillfälliga reproduktioner som sker 

är bara en mottagning, dvs. den andra sidan av utsändningen. Således uppstår frågan 

om huruvida en åtgärd strider mot ”normalt utnyttjande” endast om dessa hänför 

sig till samma ensamrätt eller om det räcker att dessa konkurrerar med samtliga 

ensamrätter som förlänats rättighetshavare. Om det första är korrekt uppstår en 

fråga huruvida tillfälliga reproduktioner inte får strida mot det normala utnyttjandet 

                                                
140 Reinbothe & Von Lewinski, s. 155; Goldstein & Hugenholtz s. 378; Senftleben s. 184, s. 194. 
141 Goldstein & Hugenholtz, s. 378 f. 
142 Senftleben, s. 183 f. 
143 Senftleben, s. 183 ff. 
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av just tillfälliga reproduktioner eller om det även innefattar permanenta 

reproduktioner. 

4.4.4 Referenspunktens objekt 

Det råder olika uppfattningar av huruvida en konkurrens med det normala 

utnyttjandet måste avgöras och bedömas för varje exklusiv ensamrätt var för sig 

eller om bedömningen bör beakta undantagets inverkan på ensamrätterna som 

helhet. Frågan är med andra ord vilket objekt som bedömningen ska utgå ifrån. 

Senftleben har förespråkat att konkurrensen inte endast bör hänföras till den 

ensamrätt som undantaget berör utan kan hänföras till ensamrätterna som ett 

paket.144 Han menar att ett synsätt där åtgärder ska bedömas utifrån deras konflikt 

med varje exklusiv ensamrätt var för sig innebär att undantagets inverkningar på 

marknaden riskerar att allt för ofta bedömas som väsentliga eftersom dessa 

marknader blir så mycket mindre än om bedömningen hade utgått ifrån samtliga 

ensamrätter.145 

Många övriga har till skillnad mot Senftleben tagit ståndpunkten att en 

konkurrens med normalt utnyttjande måste avgöras för varje exklusiv ensamrätt var 

för sig.146 Ett sådant synsätt skulle kunna innebära att det blir ovidkommande om 

tillfälliga reproduktioner vid olovlig streaming inverkar negativt på 

utsändningsmarkanden och rättighetshavarens ekonomiska intressen i 

utsändningsrätten. Åtgärderna måste nämligen, enligt den redovisade inställningen, 

utgöra en konkurrens med reproduktionsrätten som sådan för att de ska anses strida 

mot ett normalt utnyttjande. 

Det saknas emellertid vägledning avseende huruvida detta innebär att det endast 

måste strida mot det normala utnyttjandet av tillfälliga reproduktioner eller om det 

räcker med att det strider mot det normala utnyttjandet av reproduktioner generellt. 

Det rimligaste synsättet är enligt min mening att i ett sådant fall betrakta tillfälliga 

och permanenta reproduktioner som helhet. Detta har stöd i att art. 2 InfoSoc-

direktivet inte gör skillnad mellan dessa, men rättsläget får betraktas som osäkert. 

                                                
144 Senftleben, s. 192 f. 
145 Senftleben, s. 192 ff. 
146 WTO-panelen p. 6.173; Goldstein & Hugenholtz s. 378. 



  

 

 42 

4.4.5 Normalt utnyttjande och olovlig streaming 

Olovlig streaming innebär som nämndes i inledningen att stora värden går 

rättighetshavare förlorade. Den marknad som består i utsändning av skyddade verk i 

form av olika lagliga streamingtjänster skadas väsentligt då den olovliga streamingen 

erbjuder ett alternativ som är helt gratis för användaren. Det anförda öppnar för ett 

synsätt som innebär att tillfälliga reproduktioner som sker vid olovlig streaming är i 

strid med det normala utnyttjandet av verket. Det krävs i sådana fall att det innebär 

en betydande ekonomisk förlust för rättighetshavare och med väsentlig inverkan på 

marknaden för reproduktioner. Som nämndes i inledningen uppgår det 

sammanlagda värdet av olovlig streaming av filmer och serier till stora summor 

vilket inverkar väsentligt på marknaden för efterförsäljning, dvs. den försäljning som 

sker efter att verket släppts på biografer.147 

Problem uppstår dock i huruvida dessa förluster bör betraktas som förlust av 

intäkter från just reproduktioner. Marknaden för fysiska reproduktioner av filmer 

och tv-serier bör betraktas som en döende marknad i samband med den digitala 

marknadens intåg. En del av förlusterna inom den klassiska reproduktionsrätten kan 

således möjligtvis hänföras till ny teknik. Den nya tekniken innebär att dessa 

reproduktioner, t.ex. fysiska exemplar av DVD-filmer, ersatts av främst lovlig 

streaming148 Rättighetshavares intäkter från denna nya huvudinkomstkälla torde vid 

streaming främst vara utsändningsrätten och inte reproduktionsrätten. 

Å ena sidan innebär en mer flexibel tolkning att marknaden bedöms ur en mer 

normativ kontext som ”streamingtjänster”.  De tillfälliga reproduktionerna vid 

olovlig streaming utgör de facto ett värde som användare undgår att betala genom 

deras tillfälliga reproduktioner. Med en sådan tolkning kan tillfälliga reproduktioner 

vid olovlig streaming strida mot ett normalt utnyttjande eftersom dessa värden inte 

gått rättighetshavare förlustiga och inte skadat marknaden för streamingtjänster om 

reproduktionerna skett vid en mottagning från lagliga streamingalternativ. En sådan 

tolkning skulle också vara ändamålsenlig då syftet med trestegs-testet var att 

möjliggöra för en flexibilitet i undantagen som inte onödigt inkräktar på 

                                                
147 Ds 2015:31, s. 51; Rättighetsalliansen, Samordnad aktion mot Dreamfilm, Tfplay, Tankafetast och Piratehub, 
publicerad 2015-02-15; Klockby & Palmqvist, Strömmad Media, presentation vid IMK:s 
eftermiddagsseminarium 30 november 2015. 
148 Ds 2015:31, s. 51 f. 
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rättsinnehavarens intressen och det skulle också vara förenligt med InfoSoc-

direktivets målsättning att stärka upphovsrätten.149 Tolkningen har dock inte stöd i 

varken lag, rättspraxis eller doktrin, varför det får betraktas som en fråga som bör 

ankomma på lagstiftaren att undersöka snarare än en fråga för domstolar i deras 

rättstillämpning. 

Å andra sidan kan det vara vanskligt att betrakta tillfälliga reproduktioner som 

den inkomstbringande delen av streaming eftersom det eventuellt möjliggör för 

förfaranden där rättighetshavare kan förhandla upp priser på utsändningsrätten med 

hänvisning till att det också sker reproduktioner hos slutanvändaren. Detta problem 

har även diskuterats ovan. 150  Sålunda kan det bli svårt att visa att tillfälliga 

reproduktioner vid olovlig streaming strider mot det normala utnyttjandet av 

reproduktioner, även om utsändningen självfallet kan anses strida mot det normala 

utnyttjandet av utsändningsrätten. 

Det bör i sammanhanget anmärkas att tolkningen av trestegs-testet som 

redogjorts för ovan till stor del berör trestegs-testet i TRIPS-avtalet. Detta är ett mer 

renodlat handelsfrämjande instrument och kan därför i större utsträckning än 

InfoSoc-direktivet antas beakta den ekonomiska aspekten av upphovsrätten. I 

InfoSoc-direktivet, likaså i WCT, ska det göras en avvägning mellan användares 

intressen och rättighetshavares intressen.151 Vidare ska den digitala utvecklingen 

beaktas vid en tillämpning av InfoSoc-direktivet.152 Detta innebär att tolkningen kan 

avvika när den berör trestegs-testet i InfoSoc-direktivet och istället ta större hänsyn 

till användaren. Den avvägning som ska göras ger emellertid också domstolar en 

flexibilitet vid deras prövning av olovlig streaming eftersom det enligt min mening 

torde möjliggöra för domstolen att beakta användarens syfte med de tillfälliga 

reproduktionerna. När syftet med tillfälliga reproduktioner är att möjliggöra generell 

webbläsning eller informationssökning där de tillfälliga reproduktionerna av verken 

inte är huvudsyftet bör användarens intressen och den digitala utvecklingen väga 

över rättighetshavarens intressen. Om användaren dessutom inte haft anledning att 

tro att de tillfälliga reproduktionerna gjordes av en olovlig förlaga bör synnerligen 

dennes intressen överväga rättighetshavarens. När en användare istället i syfte att 

                                                
149 Skäl 4 i ingressen till InfoSoc-direktivet. 
150 Se avsnitt 3.4.2. 
151 Senftleben, s. 183, se ingressen till WCT. 
152 Skäl 31 ingressen till InfoSoc-direktivet. 
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åstadkomma serier av tillfälliga reproduktioner av verket för att tillgodogöra sig det i 

sin helhet utan betalning, bör användarens intressen ge vika för rättighetshavarens 

intresse av att kunna erhålla ersättning för konsumtionen. 

4.4.6 Normalt utnyttjande och laglig användning vid olovlig streaming 

Det kan avslutningsvis erinras, som framhölls tidigare i detta kapitel, att det inte är 

enbart den potentiellt intrångsgörande åtgärden som sådan som ska ses i ljuset av 

trestegs-testet. Även rekvisiten i undantaget och dess effekt i det specifika fallet ska 

granskas mot bakgrund av trestegs-testet.153 Det kan, enligt min uppfattning, finnas 

skäl att belysa det problematiska i rekvisitet laglig användning i art. 5.1(b) och dess 

samspel med trestegs-testet. 

Som nämndes i kapitel 2 så innebär laglig användning att denna är laglig så länge 

den inte är otillåten genom lag. Begreppet användning i laglig användning har getts en 

generell och vid innebörd och är därmed sällan otillåten genom någon lag. Denna 

rådande bild kan dock anses stå i disharmoni med bakgrunden till och tonen i 

trestegs-testet och särskilt bestämmelsen om normalt utnyttjande. Vid 

förhandlingarna inför revideringen av Bernkonventionen vid 

Stockholmskonferensen höjdes oroande röster för att de ökade möjligheterna till 

masskopiering, även för privat bruk, stod i strid med det normala utnyttjandet och 

oskäligt inkräktade på rättighetshavarens legitima intressen. 154  Emellertid var 

privatkopiering utom rättighetshavarens kontroll och således inte en marknad som 

kunde utnyttjas. Privatkopiering utgjorde därför inget väsentligt hot mot en 

fungerande eller potentiell marknad som kunde leda till stor ekonomisk förlust för 

rättighetshavare.155 

I den digitala världen finns större möjligheter för att utöva större kontroll över all 

slags användning av verket och rättighetshavare är inte idag inte förhindrade från att 

utveckla en marknad för all sorts användning och avnjutning av verket.156  Ett 

rättsläge som tillåter tillfälliga reproduktioner av olovliga förlagor av ett skyddat 

verk, vilka används för att tillgodogöra sig verket gratis trots att rättighetshavare kan 

eller har utvecklat en fungerande marknad för en sådan användning, bör enligt min 

                                                
153 Se ovan 4.2. 
154 Senftleben, s. 180. 
155 Senftleben, s. 180 och s. 188. 
156 Senftleben, s. 181. 
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mening inte anses förenligt med syftet och andan av trestegs-testet. Om laglig 

användning i art. 5.1(b) tolkas på ett sätt som inte tar hänsyn till förlagans lovlighet 

eller användarens konkreta syfte med reproduktionerna riskerar en tillämpning av 

art. 5.1(b) att strida mot det normala utnyttjandet av verket. Det uppstår dock två 

huvudsakliga betänkligheter med en sådan tolkning. 

För det första är det svårt att föreställa sig hur, även i ljuset av trestegs-testet, 

laglig användning och den funktionella bemärkelsen den fått kan tolkas som att olovlig 

streaming inte är en sådan laglig användning. Det bör ankomma på lagstiftaren att 

diskutera huruvida rekvisitet fyller sin funktion. För det andra får en sådan tolkning 

inte leda till att rättighetshavare ges kontroll över all slags användning av verket 

oavsett syftet med användningen. En sådan bred exklusiv rätt bör betraktas som 

tveksam och svår att balansera mot användarens intressen och rätten till 

information.157 

4.4.7 Normalt utnyttjande och självständig ekonomisk betydelse 

Det bör avslutningsvis påpekas att Senftleben hävdat att eftersom tillfälliga 

reproduktioner under art. 5.1 i InfoSoc-direktivet måste sakna självständig 

ekonomisk betydelse så kan dessa aldrig komma i konflikt med ett normalt 

utnyttjande. Detta grundar Senftleben på uppfattningen att konflikten måste 

resultera i ett väsentligt inkomstbortfall från en marknad som rättighetshavare redan 

utvecklat eller kan utveckla. De tillfälliga reproduktionernas avsaknad av självständig 

ekonomisk betydelse innebär enligt Senftleben att dessa inte kan resultera i ett 

väsentligt inkomstbortfall.158 

Det är tveksamt huruvida denna uppfattning stämmer överens med den 

verklighet som råder. På det sätt som rekvisitet i fråga tolkats, bör det vara uppfyllt 

även vid olovlig streaming. Olovlig streaming har ändå väsentligt påverkat 

marknaden för utsändning och försäljning av verk i en negativ riktning, med stora 

ekonomiska förluster som följd. Senftlebens uttalanden är från tiden innan EU-

domstolen tolkat rekvisitet om självständig ekonomisk betydelse, och då Senftleben 

inte klargör sin ståndpunkt i frågan nämnvärt är det osäkert vilken tyngd uttalandet 

bör ges. 

                                                
157 Jfr Senftleben, s. 181. 
158 Senftleben, s. 268. 
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Det har i avsnitt 4.4.5 ovan anförts att en konkurrens med det normala 

utnyttjandet enligt gällande rätt ska bedömas för varje ensamrätt var för sig. Enligt 

min mening bör rekvisitet ändå ges en flexibel tolkning och således möjliggöra ett 

betraktelsesätt som innebär att tillfälliga reproduktioner vid olovlig streaming sker i 

strid med det normala utnyttjandet. De tillfälliga reproduktionerna vid olovlig 

streaming reflekterar ett reellt värde, oavsett om det inverkar på marknaden för 

fysiska exemplar (reproduktionsrätten) eller streamingtjänster (utsändningsrätten). 

Det reella värdet motsvarar det värde som användaren slipper betala när denna 

streamar olovligt material gratis istället för via en betaltjänst. Det är inte heller ett 

nytt fenomen att ensamrätterna till viss del överlappar varandra. På liknande sätt 

som reproduktionsrätten historiskt sett ofta överlappat rättighetshavarens 

spridningsrätt innebär tillfälliga reproduktioner till viss del en överlappning av 

sändningsrätten. Huruvida permanenta reproduktioner påverkar reproduktions-

rätten eller spridningsrätten har mig veterligen inte tidigare varit ett problem vid 

bedömningen om en reproduktion strider mot ett normalt utnyttjande av verket. 

Reproduktionsrätten har också ansetts som kärnan av upphovsrätten då det ger 

rättighetshavaren kontroll över exploateringen av verket vid senare tillfälle.159 Enligt 

min uppfattning bör en flexibel tolkning av normalt utnyttjande och dess 

referensobjekt möjliggöra för en ordning där ändamålen med rättighetshavares 

exklusiva ensamrätten bäst tas tillvara. Om en åtgärd på ett väsentligt sätt försvårar 

eller omöjliggör för rättighetshavare att förfoga över sitt verk bör åtgärden bedömas 

som otillåten såvida det inte finns något starkt motstående intresse som talar för att 

åtgärden ändå bör tålas. 

4.5 Inte oskäligt inkräktar på rättighetshavarens legitima intressen 

4.5.1 Intresseavvägning 

Det sista steget i trestegs-testet innebär att tillämpningen av ett undantag inte på ett 

oskäligt vis får inkräkta på rättighetshavarens legitima intressen. 

Det är, som nämnts tidigare, osäkert – i vart fall avseende TRIPS – i vilken 

utsträckning det vid bedömningen för normalt utnyttjande bör göras en avvägning 

mellan rättighetshavarens intressen och användarnas intressen. Oavsett om en sådan 

                                                
159 Kommissionens grönbok KOM (95) 382 slutlig s. 49. 
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avvägning, såvitt gäller InfoSoc-direktivet, bör göras genomgående genom hela 

trestegs-testet, ska en sådan i vart fall göras under det tredje och sista steget. 

Bestämmelsen innebär nämligen att en proportionalitetsbedömning och en 

avvägning ska göras mellan den skada som rättighetshavaren lider och den nytta för 

allmänheten och användare som inskränkningen ger upphov till.160 Vidare bör det 

poängteras att alla undantag från ensamrätten kan innebära ett inkräktande på 

rättighetshavarens legitima intressen. För att förhindra det tredje steget från att alltid 

fälla ett undantag krävs sålunda att inkräktandet är oskäligt. 

Bedömningen av vad som är oskäligt kan innefatta en kvalitativ såväl som 

kvantitativ bedömning.161 Kärnan i oskälighetsbedömningen utgår främst från den 

ekonomiska aspekten av rättighetshavares ensamrätt, även om det tredje steget 

också tar hänsyn till den ideella rätten.162  Proportionalitetsbedömningen innebär 

sammanfattningsvis att ett undantag oskäligt inkräktar på rättighetshavarens legitima 

intressen om det går utöver vad som är nödvändigt för att nå syftet med 

undantaget.163 

4.5.2 Går det att undvika oskäligt inkräktande? 

Vid revideringen av Bernkonventionen fastslogs under Stockholmskonferensen en 

princip som innebär att ett oskäligt inkräktande på rättighetshavarens legitima 

intressen kan undvikas om rättighetshavaren får ta del av en ersättning för 

reproduktionen i fråga.164 Detta sker exempelvis genom att viss utrustning som kan 

användas för kopiering av verk, beläggs med en avgift som går till en 

intresseorganisation som delar ut ersättningen till rättighetshavare. 165 

Reproduktioner som annars oskäligt skulle inkräkta på rättighetshavares legitima 

intresse kan på så sätt godtas som ett icke oskäligt förfarande. 

En sådan lösning är dock olämplig för reproduktioner av olovlig förlaga, vilket 

också bekräftats i EU-domstolen i ACI Adam. I detta rättsfall slog EU-domstolen 

fast att om det belopp som ska betalas vid i privatkopieringsersättning på 

reproduktionsutrustning beräknas på samtliga reproduktioner oavsett lovligheten i 

                                                
160 Ds 2007:29, s. 41 f; Reinbothe & Von Lewinski, s. 157; Senftleben, s. 210 f, s. 273; Goldstein & 
Hugenholtz, s. 378. 
161 Reinbothe & Von Lewinski, s. 157. 
162 Jfr Reinbothe & Von Lewinski, s. 157. 
163 Senftleben s. 210 f, s. 273 f. 
164 Goldstein & Hugenholtz, s. 379; Senftleben, s. 237 ff. 
165 Se t.ex. bestämmelsen om privatkopieringsersättning i URL 2 kap 26k §. 
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dess förlaga, straffas indirekt alla användare som önskar använda sådan utrustning. 

Detta skulle medföra en stor kostnad för användarkollektivet och det skulle inte 

vara skäligt vid en avvägning mellan användarnas intressen och rättighetshavarens 

intresse i att erhålla rimlig kompensation för deras verk.166 Det skulle helt enkelt bli 

för dyrt och det skulle bli orättvist att tvinga användare som endast reproducerar 

lovliga förlagor att också bekosta rättighetshavarens inkomstbortfall för 

reproduktioner av olovliga förlagor. 

I Meltwater anförde EU-domstolen att reproduktioner som i princip gör det 

möjligt för en användare att ta del av skyddade verk utan rättighetshavares tillstånd 

inte oskäligt inkräktar på rättshavarnas legitima intressen eftersom redaktörerna för 

webbplatserna begår upphovsrättsintrång om de utan rättighetshavarens tillstånd 

överför verken till en ny publik i enlighet med art. 3.1 InfoSoc-direktivet.167 EU-

domstolen menar troligtvis i detta hänseende att rättshavarna i sådana fall kan rikta 

en framgångsrik talan mot den som överför verket till allmänheten och att deras 

legitima intressen således skyddas på ett korrekt sätt. 

EU-domstolens tolkning i Meltwater kan dock ifrågasättas. Det är inte helt 

självklart varför en rättighetshavare bör tåla ett intrång i reproduktionsrätten enbart 

för att ett annat subjekt, genom att tillhandahålla verket begått intrång i en annan 

ensamrätt.168 

En tolkning som den EU-domstolen gjorde i Meltwater är inte heller helt 

förenligt med synsättet i övriga delar av upphovsrätten eller med ACI Adam. 

Tolkningen kan t.ex. jämföras med kravet på att undantaget för privatkopiering inte 

är tillämpligt om det görs på en olovlig förlaga. Kravet på förlagans lovlighet bör ses 

som ett svar på den ökade nedladdningen av piratmaterial. Enligt EU-domstolens 

synsätt i Meltwater skulle emellertid en sådan bestämmelse vara överflödig eftersom 

rättighetshavare skulle kunna rikta sin talan mot den som överfört den permanenta 

olovliga kopian till allmänheten. 

Till sist bör det betraktas som praktiskt svårare att rikta sin talan mot de personer 

som överför verken till olagliga streamingtjänster. I många fall torde dessa personer 
                                                
166 p. 53-57 ACI Adam. 
167 p. 56-58 Meltwater. 
168 Jfr Reinbothe och Von Lewinski s. 155, som vid tolkningen av ”normalt utnyttjande” anför att långdragna 
undantag från ensamrätten inte kan rättfärdigas på grunden att rättighetshavaren fortfarande kan disponera 
över verket genom en annan rättighet; för liknande resonemang WTO-panelen p. 6.172. 
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ofta vara svåra att hitta och så länge det går att tjäna mycket pengar på 

annonsintäkter eller liknande, kommer det också sannolikt finnas personer som är 

villiga att ladda upp verken på olagliga hemsidor. 

4.5.3 Avvägning olovlig streaming mot rätten till information 

Syftet med undantaget i art. 5.1 i InfoSoc-direktivet var att undanta sådana 

reproduktioner som var tekniskt betingade och som möjliggör t.ex. webbläsning.169 

Webbläsning i sin tur är i dagens samhälle en central kugge i rätten till information 

och sålunda är möjligheten till webbläsning och att fritt surfa på internet ett mycket 

viktigt intresse. Detta ska således ställas mot intresset för rättighetshavare att göra 

vinst på deras investering eller innovation, vilket i längden anses öka 

innovationsgraden i samhället och bidra till arbetstillfällen. Utöver en ren avvägning 

av vilket intresse som ska ge vika måste en bedömning också ske av undantaget och 

huruvida intresset bakom det kan uppnås genom mindre ingripande åtgärder. 

Rättsläget är osäkert, men det är enligt min uppfattning inte omöjligt att 

undantaget för tillfälliga reproduktioner vid olovlig streaming kan anses oskäligt 

inkräkta på rättighetshavares legitima intressen. Undantaget för tillfälliga 

reproduktioner förutsätter emellertid att en avvägning görs mellan användares 

intressen och rättighetshavares intressen. Eftersom användares intressen berör 

möjligheten till webbläsning och således informationsfrihet och yttrandefrihet skulle 

det väga tungt vid en avvägning mot rättighetshavares intresse att erhålla ersättning 

för deras investering eller innovation. Det är således viktigt att rättighetshavare inte 

ges möjligheten att begränsa användares rätt till information på ett allt för 

omfattande sätt. 

Målen med undantaget går emellertid att nå med mindre ingripande åtgärder än 

att rättighetshavare ska tvingas tåla intrång i sina rättigheter genom att användare 

olovligen streamar deras verk i syfte att undvika att betala. Ett förslag på hur det går 

att åstadkomma samma mål med mindre ingripande åtgärder är om domstolar vid 

bedömningen av laglig användning i art. 5.1(b) gör en specificerad 

användningsbeskrivning så att endast användning av tillfälliga reproduktioner vid 

olovlig streaming faller utanför undantagets tillämpningsområde. Informationsfriheten 

och möjligheten till webbläsning skulle på så vis vara oförhindrad utan att den sker 

                                                
169 Se ovan 2.2.2 
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på bekostnad av filmskapare, vars verk annars kan konsumeras olovligen utan 

ersättning.  
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5 Avslutande reflektioner av utredande analys 

5.1 Inledning 

Genomgående under hela uppsatsen har den rättsliga statusen av olovlig streaming 

bedömts och utvärderats. Detta kapitel avser att ge en avslutande överblick och 

reflektion över det rättsliga läget kring olovlig streaming Kapitlets diskussion 

presenterar resultatet från uppsatsens utredning del vari jag avser ge ett utlåtande 

om huruvida olovlig streaming idag kan anses uppfylla kraven i art. 5.1. och art. 5.5 

så som dessa bestämmelser tolkats i rättspraxis. 

5.2 Laglig användning idag 

Det krävs för att tillfälliga reproduktioner vid olovlig streaming ska omfattas av 

undantaget i art. 5.1(b) att de ska möjliggöra en laglig användning. Som illustrerats i 

avsnitt två har användning i EU-domstolen tolkats som en funktionell användning. Den 

funktionella användningen har vidare getts en bred och generell beskrivning. Detta 

exemplifierades inte minst i Premier League-fallet där en olaglig överföring genom 

tillfälliga reproduktioner inte påverkade beskrivningen av användningen, vilken 

istället beskrevs som ”mottagning av sändningar som innehåller skyddade verk”.170 

Inte heller påverkade den olagliga överföringen EU-domstolens laglighetsprövning 

av användningen vilken istället utgick från en generell och hypotetisk användning av 

sådana mottagningar när EU-domstolen anförde ”Att endast ta emot dessa 

sändningar i sig, det vill säga att ta in dem och visa dem, i en privat krets utgör inte 

en handling som är underkastad restriktioner i unionslagstiftningen eller 

lagstiftningen i Förenade kungariket”.171 

Det är inte säkert i vilken grad EU-domstolen skulle specificera användningen av 

tillfälliga reproduktioner vid olovlig streaming. Om tillfälliga reproduktioner vid 

olovlig streaming beskrivs och prövas på samma sätt som i Premier League-fallet 

blir utfallet sannolikt att olovlig streaming uppfyller kraven för laglig användning i art. 

5.1(b). Även om en högre grad av specificering sker bör olovlig streaming sannolikt 

betraktas som laglig användning eftersom en sådan användning (i funktionell mening) 

inte är otillåten genom någon lag. Däremot kan en mer detaljerad 

                                                
170 p. 170 Premier League-fallet. 

171 p. 171 Premier League-fallet. 
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användningsbeskrivning, som min analys visar, inverka på bedömningen inom art. 

5.5 och således medföra att tillfälliga reproduktioner vid olovlig streaming inte 

undantas från rättighetshavares exklusiva ensamrätt. Min analys visar också att det 

bör ankomma på lagstiftaren att se över rekvisitet om laglig användning och bedöma 

om rekvisitet är ändamålsenligt, särskilt med beaktan av hur det tolkats i rättspraxis. 

5.3 Avsaknad av självständig ekonomisk betydelse idag 

Undantaget för tillfälliga reproduktioner omfattar endast sådana reproduktioner som 

saknar självständig ekonomisk betydelse. Enligt EU-domstolen saknar en 

reproduktion självständig ekonomisk betydelse om den är en oskiljaktig del av en 

process samt om den inte ger användaren en ytterligare ekonomisk fördel. 

I Infopaq II fastställde EU-domstolen att den ekonomiska nyttan av en 

reproduktion är en oskiljaktig del av en process om den inte kan anses som 

avgränsad från den ekonomiska nyttan av den lagliga användningen av verket. Om 

den ekonomiska nyttan inträder först vid användningen av exemplaren är den 

ekonomiska nyttan inte oskiljaktig från processen och därmed inte av självständig 

ekonomisk betydelse. 172  Eftersom de skärm- och cachekopior som skapas vid 

olovlig streaming utgör en mycket liten och kortvarig del av ett skyddat verk ger 

dessa sannolikt inte upphov till en ekonomisk nytta av sig själv, skild från 

användningen av verket. Den första delen av självständig ekonomisk betydelse bör 

således sannolikt vara uppfyllt vid olovlig streaming. 

Vidare krävs för att den tillfälliga reproduktionen ska anses ha självständig 

ekonomisk betydelse att den ger användaren en ytterligare ekonomisk fördel. EU-

domstolen fann i Premier League-fallet att självständig ekonomisk betydelse innebär 

att den ska vara självständig på sådant sätt att kopiorna ger en ekonomisk fördel 

som går utöver fördelen av att plocka upp en tv-sändning och visa den på en 

skärm.173 Domstolen poängterade emellertid i fallet att fördelen inte går utöver ”the 

mere reception of the broadcasts at issue”174 dvs. mottagning av den ifrågavarande 

sändningen vilken var lovlig. Möjligen hade en annan tolkning gjorts om det istället 

hade varit en olovlig utsändning som utnyttjats i syfte att undvika betalning. I 
                                                
172 p. 51 Infopaq II, Jfr Generaladvokat Trstenjak som i sitt förslag till dom i Infopaq I anförde att varje kopia 
måste ge upphov till ett värde i sig självt, p. 126. 
173 p. 175 Premier League-fallet. 
174 p. 177 Premier League-fallet. 
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Infopaq II anförde EU-domstolen att ytterligare ekonomisk nytta kan föreligga om 

slutanvändaren kan generera vinst till följd av att exemplaren i sig kan utnyttjas 

ekonomiskt.175 Domstolen gav inget exempel på när en sådan fördel kan vara för 

handen varför dess inverkan på bedömningen av olovlig streaming är osäker. 

Tolkningen kan enligt min mening betraktas som överdrivet restriktivt. En rimlig 

invändning avseende Premier League-fallet är att skärmkopiorna möjliggjort för en 

direkt kommersiell inkomst då en pub som visar en fotbollsmatch sannolikt kan 

locka besökare och öka sin försäljning och att de tillfälliga reproduktionerna på så 

vis kan utnyttjas ekonomiskt. En annan tolkning vore att en användare istället för att 

använda lovliga tjänster genererar en vinst på så vis att den undgår att betala för 

tittandet på verket. I övrigt finns det inget stöd för att bedöma tittandet på en film 

som en ekonomisk fördel vilken motsvaras av dess kommersiella värde. 

Utredningen avseende självständig ekonomisk betydelse visar också på att det bör 

beaktas att en ordning som tillerkänner tillfälliga skärmkopior självständigt 

ekonomisk betydelse, riskerar att leda till att rättighetshavare dubbelkompenseras 

för utsändningar vars mottagning kräver tillfälliga reproduktioner. En sådan 

utveckling vore olämplig. 

Rådande rättsläge talar sammanfattningsvis för att tillfälliga reproduktioner vid 

olovlig streaming saknar självständig ekonomisk betydelse. Rättsläget är emellertid 

osäkert, särskilt med hänsyn till att den ursprungliga utsändningen i Premier League-

fallet var lovlig även om den var avsedd för en annan geografisk marknad. 

5.4 Trestegs-testet och art. 5.5 idag 

5.4.1 Samspelet mellan art. 5.1. och art. 5.5. 

Huruvida olovlig streaming uppfyller kraven i art. 5.5 och trestegs-testet är svårt att 

avgöra. Rättspraxis från EU-domstolen som berör trestegs-testet är nämligen 

begränsad och den rättspraxis som finns är stundtals inte tillräckligt motiverad för 

att ge närmare vägledning i frågan.  

I Premier League-fallet anförde domstolen att det inte krävdes någon ytterligare 

prövning av de tillfälliga reproduktionerna utifrån art. 5.5. EU-domstolen menade 

att de överväganden som gjorts vid prövningen av rekvisiten i art. 5.1 också 

                                                
175 p. 52 Infopaq II. 
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uppfyllde kraven i trestegs-testet. 176  I Infopaq II upprätthöll EU-domstolen 

bedömningen av art. 5.5 och anförde att tillfälliga reproduktioner som uppfyller alla 

krav enligt art. 5.1 också måste anses uppfylla kraven i trestegs-testet i art. 5.5.177 

Sådan tolkning av art. 5.5 och trestegs-testet som EU-domstolen redovisat i Premier 

League och Infopaq II har rätteligen kritiserats för att urholka art. 5.5 från något 

normativt värde.178 

I Meltwater prövade emellertid EU-domstolen de tillfälliga reproduktionerna 

enligt både art. 5.1 och art. 5.5. Rättsfallet antyder att en tillfällig reproduktion ska 

prövas utifrån art. 5.5 även om det fast-ställts att åtgärden uppfyller kraven i art. 5.1. 

Räckvidden av EU-domstolens tolkning i Premier League-fallet respektive Infopaq 

får, med tanke på att Meltwater är ett senare prejudikat, bedömas som osäker. 

Däremot har EU-domstolens tolkning i Meltwater av det materiella innehållet i art. 

5.5 kritiserats i denna uppsats.179  

5.4.2 Särskilda fall 

Vad gäller första steget särskilda fall blir utfallet av en tillämpning på olovlig 

streaming sannolikt blir beroende av hur användningen beskrivs. Om användningen 

beskrivs som cachelagring eller webbläsning utgör det sannolikt ett särskilt fall 

eftersom det med hänvisning till skäl 33 i ingressen är lätt identifierat som en åtgärd 

omfattad av undantaget. Rättsläget är dock osäkert och inga klara besked kan ges i 

frågan.180 

5.4.3 I strid mot det normala utnyttjandet 

En del av den kritik som i ovan analys riktats mot Meltwater är EU-domstolens 

bedömning av andra steget och att den tillfälliga reproduktionen inte får strida mot det 

normala utnyttjandet.181 Det framstår som att EU-domstolen härvid utgått från vad 

som är ett normalt utnyttjande för användare. Utifrån en vardaglig kontext 

konstaterar EU-domstolen att användares besök på webbplatsen, vilket möjliggörs 

av de tillfälliga reproduktionerna, är ett normalt utnyttjande. Denna bedömning går 

dock stick i stäv med den gängse bedömningen i rättsvetenskapen samt EU-
                                                
176 p. 181 Premier League-fallet. 
177 p. 56 Infopaq II. 
178 Kur & Dreier, s. 308 f. 
179 Se avsnitt 4. 
180 Se avsnitt 4.3.3. 
181 Se avsnitt 4.4.1. 
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domstolens bedömning i ACI Adam, som istället vidtar en bedömning som utgår 

ifrån rättighetshavare och hur dessa normalt utnyttjar tillfälliga reproduktioner ur ett 

ekonomiskt hänseende. 

För att olovlig streaming ska strida mot det normala utnyttjandet ska det, som 

nämnts i avsnitt 4.4.3, väsentligt inverka på en marknad som rättighetshavare annars 

kunnat utnyttja. Bedömningen blir därför beroende av hur snävt och på vilket sätt 

marknaden beskrivs, antingen bedöms varje ensamrätt som en marknad var för sig 

eller så kan ensamrätterna ses som ett paket och utgöra en samlad marknad. 

Övervägande del av praxis och forskning förespråkar det första alternativet. Den 

rättighet som rättighetshavare sannolikt profiterar på vid laglig streaming är genom 

tillgängliggörande till allmänheten eftersom det är en utsändningsrätt som licensieras 

till streamingtjänsten. Om varje rättighet bedöms var för sig är det således osäkert 

huruvida tillfälliga reproduktioner kan strida mot det normala utnyttjandet eftersom 

marknaden för laglig streaming berör rätten till tillgängliggörande och inte 

reproduktionsrätten. 

5.4.4 Oskäligt inkräktande på rättighetshavares legitima intressen 

EU-domstolen anförde i Meltwater avseende det tredje och sista steget i art. 5.5 att 

de tillfälliga reproduktionerna inte oskäligt inkräktade på rättighetshavarnas legitima 

intressen eftersom redaktörerna som överför förlagorna är skyldiga att inhämta 

rättighetshavarnas tillstånd och att rättighetshavarnas intressen på så sätt skyddas på 

ett korrekt sätt. Denna bedömning har ovan kritiserats på grunden att det är oklart 

varför en rättighetshavare bör tåla intrång i en rättighet endast för att den kan vidta 

rättsliga åtgärder mot ett annat subjekt på grund av intrång en annan rättighet.182 

Bedömningen i Meltwater skulle också innebära att permanenta reproduktioner av 

olovliga förlagor inte heller oskäligt inkräktar på rättighetshavares legitima intressen, 

eftersom rättighetshavarna i sådant fall kan rikta en talan mot den som överfört den 

olovliga förlagan istället. Ett sådant synsätt är inte förenligt med EU-domstolens 

tolkning i ACI Adam eller systematiken i det upphovsrättsliga ramverket. 

Det tredje steget i art. 5.5 utgörs av en proportionalitetsbedömning och en 

avvägning ska därför göras mellan den skada som rättighetshavaren lider och den 

nytta för allmänheten och användare som inskränkningen ger upphov till.183 Kärnan 

                                                
182 Se avsnitt 4.5.2. 
183 Se avsnitt 4.5.1. 
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i oskälighetsbedömningen utgår främst från den ekonomiska aspekten av 

rättighetshavares ensamrätt och ett undantag bedöms oskäligt inkräkta på 

rättighetshavarens legitima intressen om det går utöver vad som är nödvändigt för 

att nå syftet med undantaget.184 

Vad gäller olovlig streaming ska det ske en avvägning mellan rättighetshavares 

legitima intresse av att få ersättning för sin investering eller sitt arbete och 

användares intresse av att kunna använda ett fritt internet vilket innefattar rätt till 

informationsfrihet och yttrandefrihet. Huruvida det bör bedömas som en för stor 

inskränkning i informations- och yttrandefriheten att undanta olovlig streaming från 

art. 5.1 blir sannolikt beroende på hur väl det går att isolera olovlig streaming från 

annan legitim webbläsning som inte sker i syfte att gratis tillgodogöra sig skyddade 

verk. Den eftersökta effekten att hindra olovlig streaming kan uppnås även om 

denna kan isoleras från övriga åtgärder handlingar som bör betraktas som lagliga, 

exempelvis informationssökning på internet. En sådan isolering kan sannolikt 

åstadkommas genom en mer specificerad användningsbeskrivning av olovlig 

streaming. Rättsläget är även i denna del osäkert men enligt min uppfattning bör 

olovlig streaming betraktas som ett oskäligt inkräktande på rättighetshavares 

legitima intressen. Vid en intresseavvägning bör rättighetshavares intressen ges 

företräde, i vart fall om dessa kan tillgodoses genom att olovlig streaming isoleras 

från övrig internetanvändning och som sådant kan undantas från undantaget i art. 

5.1 InfoSoc-direktivet. 

Sammanfattningsvis är dagens rättsläge gällande olovlig streaming en rättslig 

gråzon. Det är oklart vilken räckvidd befintlig rättspraxis har avseende tillfälliga 

reproduktioner när sådana sker av en olovlig förlaga. Innan frågan har ställts på sin 

spets i EU-domstolen eller lagstiftaren bör slutanvändares olovliga streaming 

betraktas som laglig. Som nämndes i inledningen var upphovsrätten enligt Lakanal 

frukten av andligt skapande och den förnämsta av egendomar. Huruvida denna 

egendom kan stärkas utan att kasta en skugga över friheten är emellertid en fråga 

som lagstiftaren bör beakta. 

  

                                                
184 Se avsnitt 4.5.1. 
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6 Framtiden 

6.1 Inledning 

I detta kapitel ges en framåtblickande rättspolitiskt präglad analys vilken tar hänsyn 

inte enbart till rättighetshavares ekonomiska rättigheter och ändamålen med 

InfoSoc-direktivet utan också till samhällsekonomiska skäl såväl som den enskildes 

fri- och rättigheter. Analysen riktas in på om olovlig streaming bör regleras och 

vidare hur det bör regleras. I kapitlet ingår även en reflektion över vilka åtgärder som 

film- och tv-branschen kan och bör vidta för att själva stävja den utbredda olovliga 

streamingen. 

6.2 Bör olovlig streaming regleras? 

6.2.1 InfoSoc-direktivets avvägning mellan motstående intressen 

Å ena sidan är det svårt att betrakta en ordning där olovlig streaming är laglig som 

förenlig med InfoSoc-direktivets syfte att stärka upphovsrätten i det digitala 

samhället.185 Det är enligt min mening därför påkallat med en rättslig reglering av 

slutanvändares olovliga streaming. Å andra sidan ska en avvägning ske mellan 

användares och rättighetshavares intressen. En reglering måste således ske på ett 

sådant sätt att den inte inkräktar på möjligheterna till webbläsning i generell mening. 

En sådan utveckling riskerar att inverka på internetanvändares informationsfrihet 

och yttrandefrihet vilka utgör två tunga motstående intressen till rättighetshavares 

rätt att erhålla ersättning för sina prestationer. 

Avvägningen mellan de motstående intressena bör dock, enligt min mening, inte 

beaktas vid fråga om huruvida olovlig streaming bör eller inte bör regleras rättsligt. 

Avvägningen och de motstående intressena är däremot något som bör tas i 

beaktning för utformningen av en rättslig reglering. Jag återkommer till detta i avsnitt 

5.4 där diskussionen istället tar sikte på hur streaming bör regleras. 

6.2.2 Alternativa åtgärder för att motverka streaming 

Kommissionen har uttalat att upphovsrätten i den inre marknaden ska genomdrivas 

och upprätthållas genom en ”follow the money”-inställning.186 En sådan inställning 

innebär att rättsliga åtgärder främst ska riktas mot de personer som gör inkomster 

                                                
185 Se avsnitt 1.3. 
186 KOM 2015 192 slutlig, s. 7 f; SWD (2015) 100 final, p. 4.4. 



  

 

 58 

på upphovsrättsintrång istället för att lagföra eller rikta ersättningskrav mot 

privatpersoner och konsumenter för sådana brott.187 

Vid olovlig streaming innebär ”follow the money” att åtgärder riktas mot de 

hemsidor som tillhandahåller olagligt uppladdat och upphovsrättskyddat material. 

De främsta verktygen som då kan användas är blockering av hemsidans 

domännamn eller IP-adress, vilket innebär att slutanvändare inte kan nå eller få 

tillgång till hemsidan på vanligt sätt.188 Huruvida en internetleverantör kan åläggas 

att blockera hemsidor som tillhandahåller upphovsrättsligt skyddat material utan 

tillstånd prövades av EU-domstolen i UPC-telekabel.189 EU-domstolen konstaterade i 

fallet att ålägganden om sådana blockeringsåtgärder inte strider mot några av de 

grundläggande rättigheterna i Stadgan kränks såvida vissa förutsättningar är för 

handen. Åtgärderna måste därför vara ägnade att begränsa eller undanröja 

upphovsrättsintrång utan att det påverkar möjligheterna för användare att få tillgång 

till information på internet. Åtgärderna ska vidare hindra eller försvåra för 

slutanvändare att tillgå de skyddade verken. 190  Slutsatsen från EU-domstolens 

argumentation är att blockeringsåtgärder är förenliga med rätten till 

informationsfrihet så länge de utgör ett effektivt och verkningsfullt skydd för 

upphovsrätten (vilken också skyddas i Stadgan)191. 

Blockeringsåtgärder är emellertid kostsamma och tidskrävande och förutsätter 

ofta gränsöverskridande samarbete då hemsidornas verksamhet och målgrupp 

sträcker sig över landsgränserna. 192  Vidare så förutsätter den proportionalitets- 

bedömning, som ska vidtas enligt UPC-Telekabel, att filmbolagen kan föra i bevisning 

att en blockering är nödvändig och effektiv.193 

För svenskt vidkommande har bevisfrågan illustrerats i ett fall som nyligen 

avgjorts från tingsrätten.194 I fallet framförde olika film- och musikbolag en begäran 

till domstol om att en internetleverantör vid vite skulle åläggas att blockera deras 

                                                
187 KOM 2015 192 slutlig, s. 7; SWD (2015) 100 final, p. 4.4. 
188 Ofcom s. 26. 
189 Mål C-314/12 UPC Telekabel Wien GmbH v Constantin Film Verleih GmbH m.fl.  (UPC Telekabel). 
190 p. 62 UPC-Telekabel. 
191 Se art. 17.2. 
192 SvD, Så fungerar piratstreaming, 2013-04-28. 
193 Jfr Wolk i Dagens juridik ”Handlar om bevisfrågor" - Bredbandsbolaget behöver inte blockera fildelningssajter, 2015-
12-01. 
194 Stockholms tingsrätt mål nr T 15142-14. 
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kunders åtkomst till vissa hemsidor som enligt sökanden tillhandahöll 

upphovsskyddade verk utan rättighetsinnehavares tillstånd. Domstolen godtog i 

brist på närmare utredning internetleverantörens ståndpunkt att andelen av bolagets 

kunder som besökt de aktuella hemsidorna var liten. 195  Anmärkningsvärt nog 

menade domstolen att UPC-telekabel inte var tillämplig i fallet. 196  Domstolen 

hänvisade därför istället till svenska förarbeten och 53 b § URL varpå domstolen 

konstaterade att det enligt dessa bestämmelser krävs att internetleverantören 

medverkat till hemsidornas upphovsrättsintrång för att vid vite föreläggas att 

blockera de aktuella hemsidorna. 197  Avslutningsvis konstaterar domstolen att 

eftersom internetleverantören inte i objektivt hänseende främjat intrången med råd 

eller dåd kan de inte heller vid vite föreläggas att blockera hemsidorna.198 Svea 

Hovrätt har lämnat prövningstillstånd i frågan men har i skrivande stund inte avgjort 

frågan. 199  Rättsläget i Sverige avseende möjligheter till blockeringsåtgärder får 

således bedömas som osäkert. 

Vidare är det möjligt för slutanvändare att med relativt enkla åtgärder, kringgå en 

blockering av en IP-adress. 200  Även den blockerade hemsidan kan kringgå 

blockeringen med relativt enkla medel. Dessa inkluderar IP-adressbyte, nätverksbyte 

eller byte av domännamn.201 

Blockeringsåtgärder är sammanfattningsvis resurs- och tidskrävande och kan med 

relativt enkla åtgärder kringgås både av användare och hemsidan. Det kan vidare 

vara svårt för rättighetshavare att föra fram den bevisning som krävs för att förlägga 

en internetleverantör att blockera en intrångsgörande hemsida. För svenskt 

vidkommande är dessutom rättsläget avseende möjligheterna till blockeringsåtgärder 

osäkert. Även om blockeringsåtgärder är ett bra verktyg i kriget mot piratmaterial på 

nätet talar dess svagheter, enligt mig, för ett behov av kompletterande reglering, 

lämpligtvis i form av reglering av olovlig streaming. 

                                                
195 T 15142-14, s. 19. 
196 T 15142-14, s. 25. 
197 T 15142-14, s. 21 f. 
198 T 15142-14, s. 26. 
199 T 11706-15, målet ligger i skrivande stund under beredning på Svea Hovrätt avd. 2. 
200 Ofcom, s. 29. 
201 Ofcom s. 29 ff. 
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6.2.3 Handlingsdirigerande effekt 

Om olovlig streaming regleras uppstår frågan hur sådana brott kan övervakas och 

upptäckas för att sedermera lagföras eller sanktioneras. Närmare bestämt kan det 

ifrågasättas huruvida sådan brottslig aktivitet överhuvudtaget får övervakas och 

således om brotten överhuvudtaget kan lagföras. 

För att en lagstiftning ska vara effektiv bör brottsliga handlingar som faller under 

lagstiftningen vara möjliga att upptäcka och lagföra. Emellertid kan olovlig 

streaming vara svår, om inte omöjlig, att upptäcka utan viss övervakning av 

slutanvändares internetbruk. Detta sker vanligtvis genom så kallad filtrering vilken 

innebär att det är möjligt att se exempelvis vilka hemsidor en slutanvändare besöker 

eller vilka filer denna laddar upp respektive ned.202 

EU-domstolen prövade i Scarlet Extended huruvida sådan filtrering är laglig.203 En 

domstol i Belgien önskade ett klargörande från EU-domstolen avseende huruvida 

en nationell domstol kan förelägga en internet leverantör att införa ett system för 

filtrering av alla elektroniska meddelanden som passerar via internetleverantörens 

tjänster. EU-domstolen framförde att det måste ske en rimlig avvägning mellan 

upphovsrätten och de rättigheter som tillerkänns de subjekt som berörs av 

föreläggandet.204  Vidare konstaterade EU-domstolen att ett sådant föreläggande 

som var föremål för prövning berör internetleverantörernas näringsfrihet samt deras 

kunders informationsfrihet och rätt till privatliv. 205  Avslutningsvis konstaterade 

domstolen att så som föreläggandet var utformat i det aktuella fallet skulle det kräva 

att all information som överförs i nätet måste övervakas, vilket inte skulle uppfylla 

kraven på en rimlig avvägning och var således förbjuden.206 Huruvida en mindre 

omfattande filtrering skulle uppnå kraven på en rimlig avvägning är osäkert, men 

med tanke på den tyngd näringsfrihet, informationsfriheten och rätten till privatliv 

erhåller ställer jag mig tveksam till om det skulle bedömas som tillåtet att övervaka 

olovlig web-streaming. 

                                                
202 Europeiska datatillsynsmannen, s. 7. 
203 Mål C-70/10 Scarlet Extended SA v Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM) m.fl. 
204 p. 44-45. Se också p. 62-68 i mål C-275/06 Productores de Música de España (Promusicae) v Telefónica de España 
SAU 
205 p. 46 – 53 Scarlet Extended. 
206 p. 53 – 54 Scarlet Extended. 
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 En naturlig följdfråga från det ovan anförda är om det verkligen bör införas en 

reglering vars effektivitet kan ifrågasättas om handlingarna ändå mycket sällan kan 

upptäckas och sanktioneras. Min bedömning är dock att en sådan reglering ändå kan 

vara nyttig och värdefull. En bärande grundtanke bakom en kriminalisering, som det 

i detta fall skulle vara tal om eftersom det kan utgöra upphovsrättsbrott enligt 53 § 

URL, är att uppmana personer att företa ett visst önskvärt beteende och motsatsvis 

uppmuntra till att inte företa ett visst beteende.207 Genom att kriminalisera en viss 

handling utpekas den som socialt förkastlig och medborgare ska därmed avskräckas 

från att företa den aktuella handlingen. 208  En kriminalisering är således 

handlingsdirigerande och ger myndigheter och staten en möjlighet att genom en 

form av social kontroll påverka människors beteende och handlande.209 

Blockeringsåtgärder bör vara det primära verktyg som rättighetshavare och staten 

kan använda i syfte att komma tillrätta med olovligt uppladdat material. Emellertid 

är sådana åtgärder, som visats ovan, otillräckliga. Den olovliga streamingen ökar och 

det tycks därför inte heller vara tillräckligt att överföringen av verk via dessa 

streaminghemsidor är kriminaliserat.210 Så länge det finns stora pengar i form av 

annonsintäkter o dyl. är sannolikheten stor för att nya aktörer tillkommer om en 

försvinner. Dagens ordning är således i behov av komplimenterande reglering. 

Undersökningar visar att så många som 40 % av de som idag olovligen streamar 

skyddat material skulle ändra sitt beteende om olovlig streaming skulle bli olaglig.211 

En kriminalisering av olovlig streaming skulle således sannolikt få en 

handlingsdirigerande verkan och således utgöra ett komplement till 

blockeringsåtgärder. De stora värden som går rättighetshavare förlustiga riskerar att 

hämma investeringar och kreativa innovationer. Vidare innebär den olovliga 

streamingen att stora summor undandras staten i form av uteblivna skatteintäkter. 

Även om kriminalisering bör betraktas som en sista utväg för att stävja ett visst 

beteende212 talar det ekonomiska allvaret i dagens situation för att en reglering är 

påkallad. 

                                                
207 Jareborg, s. 48. 
208 Jareborg, s. 48.  
209 Jareborg, s. 48. 
210 Se t.ex. mål C-607/11, ITV Broadcasting LTD v TVCatchup LTD. 
211 Pontén s. 581. Viss jämförelse kan också göras med att 84% av personer i Danmark som försökt nå en 
viss hemsida, avstod från att besöka hemsidan när personerna informerats om att hemsidan var illegal, se 
svensk filmnäring, s. 24. 
212 Jareborg, s. 46. 
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6.3 Hur bör olovlig streaming regleras? 

6.3.1 Genom lagstiftning eller rättstillämpning 

Den första frågan som bör ställas är vem som bör reglera olovlig streaming. För 

svenskt vidkommande bör det ifrågasättas om olovlig streaming bör betraktas som 

olagligt genom en tolkning och (icke-)tillämpning av 11a § URL. 

Som redovisats så kan en kriminalisering innebära en inskränkning enskildas rätt 

till ett fritt internet och således berörs och inskränks deras rätt till yttrande- och 

informationsfrihet. Dessa rättigheter är garanterade i 2 kap 1 § p.1-2 RF. Dessa fri- 

och rättigheter får enligt RF 2 kap 20 § p. 1 endast inskränkas genom lag. Vidare är 

det tvivelaktigt huruvida en kriminalisering genom en icke-tillämpning av 11a § URL 

uppfyller legalitetsprincipens krav på obestämdhetsförbud. 213  Obestämdhets-

förbudet innebär att ett straffrättsligt påbud måste, i rimlig utsträckning, vara 

bestämd till sin utformning.214 Principen borde enligt min tolkning också rimligen 

innebära, e contrario, att även ett undantag från ett straffrättsligt påbud ska vara 

tydligt utformat, för att enskilda ska kunna urskilja om deras beteende omfattas av 

undantaget eller inte. En sådan tolkning är även lämplig ur ett ändamålsresonemang 

eftersom syftet med obestämdhetsprincipen och legalitetsprincipen är att enskilda 

ska kunna förutse de rättsliga konsekvenserna av sitt handlande.215 

Det bör sammanfattningsvis ankomma på lagstiftaren att diskutera huruvida 

olovlig streaming ska regleras och sedermera se över hur en sådan lagstiftning bäst 

kan uppnå en sådan ordning. Rättstillämpningens tolkning av undantaget i art. 5.1 

InfoSoc, respektive 11a § URL som ju ska tolkas EU-konformt, kan få till följd att 

en gärning som rimligen kan tolkas omfattas av ett undantag, faller utanför 

undantaget och således omfattas av straffrättsligt ansvar. En sådan ordning bör 

betraktas som olämplig. 

 

 

                                                
213 Asp m.fl., s. 46. 
214 Asp m.fl., s. 46. 
215 Asp m.fl., s. 46. 
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6.3.2 Så liten inverkan som möjligt på möjligheten till webbläsning 

En lagstiftning som berör och eventuellt inskränker rättigheter garanterade i RF 2 

kap 1 § ska enligt RF 2 kap 21 § vara proportionerlig. Lagstiftningen ska således inte 

gå utöver vad som är nödvändigt för att minska olovlig streaming och stärka 

skyddet för rättighetshavare. 

Som nämnts ovan är det viktigt att en eventuell lagstiftning inte ges en för bred 

tillämpning. Om rättighetshavare ges möjligheten att på ett allt för vidsträckt sätt 

kan det innebära en kränkning av yttrande- och informationsfriheten. Vidare är det 

tyvärr en sanning att internet innehåller olovligt uppladdat material.216 Även om 

internetanvändare i Sverige ges ett skydd mot straffrättsligt ansvar för 

upphovsrättsintrång genom ett krav på grov oaktsamhet kan den fortfarande bli 

ersättningsskyldig utan sådan oaktsamhet. Det är mycket svårt för en 

internetanvändare att avgöra vad som är lovligt uppladdat och vad som inte är 

lovligt, och således är det svårt för en användare att förutse när denne riskerar en 

ersättningsskyldighet genom sin webbläsning. En sådan ordning är icke önskvärd 

eftersom den kan verka hämmande på den digitala utvecklingen och 

kommunikationen över nätet. 

Emellertid kan det utgöra en överdriven farhåga att rättighetshavare kommer 

rikta ersättningsanspråk gentemot internetanvändare för deras tillfälliga 

reproduktioner av olovligt material vid webbläsning. För det första har det ovan 

beskrivits att övervakningsmöjligheten, och således upptäcktsrisken, av 

internetanvändare är begränsad. För det andra kan det anföras att rättighetshavare är 

förnuftiga nog att undvika onödiga och kontraproduktiva stämningar över tillfälliga 

reproduktioner.217 Sådana rättsliga åtgärder blir sannolikt dyra och utdragna särskilt 

på grund av det svåra utredningsläget. Det finns däremot affärsmässiga dispositioner 

och åtgärder som film- och tv-bolag kan vidta i syfte att komma tillrätta med olovlig 

streaming vilket diskuteras i nästa avsnitt. 

                                                
216 Prop. 2004/05:110, s. 95, Ds 2003:35, s. 125. 
217 Jfr Hansen & Dixon som vid införandet av undantaget för tillfälliga reproduktioner anförde att undantaget 
var onödigt eftersom stämningar grundade på sådana reproduktioner skulle vara kontraproduktiva och att 
rättighetshavare skulle förstå detta, E.I.P.R 1996, s. 609. 
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6.4 Råd till branschen 

6.4.1 Nya affärsmodeller 

Som nämnts ovan pekar statistik på att 40 % av de som idag streamar olovligt 

material skulle sluta om det blev olagligt.218 Det finns därutöver indikationer på att 

de flesta konsumenter är villiga att betala om tjänsterna är användarvänliga och 

rimligt prissatta.219 Således är det viktigt att branschen ser över sina affärsmodeller 

och affärskoncept för att se vilka förändringar som kan göras för att attrahera fler 

betalande användare. 

Ofta höjs röster för ett ”Spotify för film”, men en sådan tjänst för film förblir 

sannolikt en utopisk idé, i vart fall om prissättningen ska vara densamma som 

Spotify.220 Musikbranschen har sedan de strömmande tjänsterna tagit över lyckats 

flytta över en stor del av inkomstkällorna till konsert och merchandise. Priser på 

konsertbiljetter och festivalbiljetter har ökat markant och showerna tenderar att vara 

rejält påkostade shower vilket ska locka åhörare som är villiga att betala ibland flera 

tusen kronor för biljetter.221 En sådan eftermarknad med sådana prisbilder finns helt 

enkelt inte tillgänglig för filmbranschen. Däremot innebär det digitala intåget att 

konsumenter ställer högre krav på flexibilitet i tjänster som de köper. De lovliga 

streamingalternativen bör således se över vilka möjligheter som finns för att erbjuda 

en högre grad av anpassning av deras tjänster. 

6.4.2 Geografiska begränsningar 

I samband med den internets intåg har också globaliseringen blivit ett faktum. 

Nationsgränser har suddats ut och detta syns även hos konsumenter. När tv- och 

filmbolag licenserar verk till lagliga streamingtjänster görs detta ofta med regionala 

begränsningar. På det viset kan utbudet hos streamingtjänsternas utbud vara väldigt 

olika beroende på vilket land man befinner sig i. 222  I ett led att uppfylla 

rättighetshavares regionsbegränsninga införde nyligen den populära streaming-

tjänsten Netflix blockering gentemot VPN-tunnlar och proxytjänster som annars 

                                                
218 Se ovan 6.1.3. 
219Finndahl, Svenskarna och internet, s. 36; Finndahl, Svenskarna och internet 2007, s. 49. 
220 Jfr svt.se, Swefilmer nedsläckt – piratstreamingen fortsätter, 2015-07-31. 
221 Ett VIP-paket till Beyoncés konsert på Friends Arena 26 juli 2016 kostar 4335 kr. 
222 Se t.ex. IDG, Netflix sätter ner foten – blockerar vpn-tunnlar och proxytjänster, 2016-01-15. Se även svt, Swefilmer 
nedsläckt – piratstreamingen fortsätter, 2015-07-31. 
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möjliggjort för användare att få det att se ut som att de befinner sig i ett annat land 

och därmed öppnat upp för det landets utbud.223 

Regionala begränsningar på detta vis är i en globaliserad värld svåra att 

upprätthålla och det är svårt att motivera, från ett konsumentperspektiv, varför 

svenska filmbesökare eller tv-tittare ska invänta ett svenskt premiärdatum för en 

film eller serie som haft premiär för t.ex. för den amerikanske publiken långt 

tidigare. För att på ett bättre sätt möta de krav och önskemål som konsumenter 

ställer på lagliga alternativ av streamingtjänster bör rättighetshavare se över om de 

regionala begränsningarna i licensavtalen går att avskaffa. Risken är annars att en del 

av konsumentkollektivet kommer vända sig till olovlig streaming oavsett dess 

tillåtlighet.   

                                                
223 IDG, Netflix sätter ner foten – blockerar vpn-tunnlar och proxytjänster, 2016-01-15. 
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