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Till Justitiedepartementet 

Enheten för immaterialrätt och transporträtt 

 

 

 

 

 

Synpunkter på Justitiedepartementets underlag rörande genomförandet av artikel 17 i 

EU:s nya upphovsrättsdirektiv  

 

Rättighetsalliansen företräder en mängd olika rättighetshavare. I detta yttrande har vi främst 

utgått från film- och tv-rättighetshavarnas utgångspunkter.  

 

Artikel 17 är sämre lämpad för film och tv-branschen än vad den är för andra branscher som 

musikbranschen, se till exempel brev från den 1 december 2018 från flera 

branschorganisationer och företag inom film och sport (bilaga). Inledningsvis vill vi därför 

framhålla att det vid implementeringen måste beaktas att olika verkstyper/branscher agerar 

olika när det kommer till avtalshantering och där normen i film- och tv-branschen är att varje 

verk licensieras exklusivt av producenten. Detta är en grundförutsättning för finansiering av 

filmverk. Syftet med det aktuella direktivet är att en hög skyddsnivå för upphovsrätt och 

närstående rättigheter bibehålls (skäl 3). Specifikt gällande artikel 17 är att den ska klargöra 

att delningstjänster utför en överföring till eller ett tillgängliggörande för allmänheten när 

den ger allmänheten tillgång till upphovsrättsskyddade verk eller andra alster som 

användarna laddar upp, skäl 64. Våra huvudsynpunkter gällande implementeringen av  

artikel 17 är: 



 

 2 

 

1. Avtalsfriheten måste fortsättningsvis vara absolut och får inte på något sätt urholkas av 

kollektiva avtalslicenser, artikel 17 (1) andra stycket. I skäl 61 anges tydligt att eftersom 

avtalsfriheten inte bör påverkas av bestämmelserna bör rättighetshavarna inte vara 

skyldiga att ge tillstånd eller ingå licensavtal.  

2. Ansvarsfriheten kan inte läka användarens intrång, kravet på lovlig förlaga måste 

tydliggöras, artikel 17 (4). Bevisbördan samt kostnaden för bevisningen ska följa vanliga 

processuella regler.  

3. Kravet på hög branschstandard samt proportionalitet måste tydligt vara branschspecifik, 

artikel 17 (4) och (5).  

4. Teknikens snabba utveckling medför behov av en flexibel lagstiftning, skäl 63.  

5. Kontroll och notifiering av intrångsgörande verk får inte vara betungande eller kostsamt, 

artikel 17 (4). Kostnaden ska bäras av den som möjliggör intrånget. Det är även viktigt att 

notifieringsverktyg och tekniska lösningar blir tillgängliga för alla rättighetshavare, stora 

som små.  

6. Det bör klargöras vilken typ av ansvar som aktualiseras om ansvarsfriheten inte kan 

göras gällande.  

7. Svenska film- och tv-rättighetshavare är mer utsatta för intrång än övriga länder, skäl 62 

andra stycket sista satsen bör därför lyftas in i den svenska lagstiftningen. 

8. Förarbetena kommer att vara underordnade EU-rätten som rättskälla, det är därför 

viktigt att de ligger så nära direktivtexten som möjligt.  

 

Nedan utvecklas synpunkterna:  

 

Utgångspunkt 

Upphovsrätten måste fortsättningsvis ha ett starkt och tydligt skydd inom Sverige och EU för 

att säkerställa goda förutsättningar för innovation, kreativitet, investeringar och produktion 

av innehåll. De grundläggande rättigheterna är väl etablerade inom sekundärrätten1 och 

underbyggs tydligt av EU fördraget liksom av stadgan om de grundläggande rättigheterna. 

 
1 Skäl 2, 3, och 62 i direktivet liksom skäl 5 och 9 i infosoc direktivet.   
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Vidare har EU domstolens praxis tydliggjort dessa principer vilket har varit grunden för dess 

breda tolkning av ensamrätten i ett stort antal ärenden. Det är vidare tydligt att det nu 

aktuella direktivets syfte är att fortsätta att värna denna rätt vilket måste vara en 

grundförutsättning vid implementeringen.  

 

1. Vikten av avtalsfrihet för film- och tv-branschen, artikel 17 (1) 

1.1 Svensk filmbransch skapar ca 20 000 arbetstillfällen, de allra flesta verkar som små och 

medelstora företag. Finansieringen av svensk, lokal, filmproduktion innebär en hög 

finansiell risk som kräver en tydlig avtalsrelation, vilken bygger direkt på att nyttjande av 

de exklusiva rättigheterna är centraliserade hos producenten. En genomsnittlig svensk 

film kostar 20-30 miljoner kronor att producera och finansieringsmodellen bygger idag 

på en exklusiv licensiering av distributionsrättigheter i olika territorier och plattformar. 

Vinstmarginalen i branschen uppgår till medianvärdet 0,6 procent.2 Förekomsten av 

kollektiv licensiering/hantering av producentens exklusiva rätt är minimal och bygger i 

princip på tvingande lagstiftning för vissa situationer t ex vidaresändning i kabel. 

 

1.2 FIAPF (International Federation of Filmproducers Associations), IFTA (Independent Film 

and Tv Alliance), IVF (International Video Federation) och MPA (Motions Pictures 

Association) har tagit fram en fallstudie för att genom praktiska exempel visa hur en film 

finansieras.3 Bland annat visas finansieringen av den dansk/svensk/tjeckiska 

samproduktionen ”A Royal Affair”, ett filmprojekt som tog drygt fem år att utveckla och 

kostade 6,4 miljoner euro att producera. Finansieringen av filmen byggde på 20 olika 

intäktskällor som till exempel förskottsbetalning i åtta europeiska länder (innan filmen 

hade börjat filmas). Gemensam faktor för finansieringen av alla filmerna i 

sammanställningen är en mixad intäktsmodell. För att kunna göra dessa filmer krävs en 

möjlighet att kunna ta betalt i förskott samt att kunna licensera filmen exklusivt i flera 

olika territorier.  

 

 
2 Film och TV-producenternas branschindex, 2017. https://filmtvp.se/wp-
content/uploads/2015/11/Branschindex-Film-2017_kortversion.pdf 
3 Case studies on the financing and distribution of recent European films and televisions 
series, July 2015. 
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1.3 Film- och tv-branschen bygger således på en finansieringsmodell där den ekonomiska 

risken för produktionen och distributionen sprids på flera aktörer. Framför allt i ett litet 

land som Sverige är det mycket kostsamt att finansiera film och tv-produktioner och 

därför förhandlar producenten om att distributions- och visningsrättigheterna överlåts 

på olika aktörer såsom tv-bolag, biografer och digitala plattformar på olika språk och i 

flera territorier. Möjligheten att sälja exklusiva visningsrättigheter för olika territorier 

utgör grunden för att svenska film- och tv-produktioner kan exporteras till olika länder. 

Det gör också att olicensierade filmer och tv-avsnitt som sprids på delningstjänster med 

stor räckvidd omedelbart orsakar stor skada och det är mycket sällan av intresse för film- 

och tv-branschen att användare delar deras verk på dessa delningstjänster. Olicensierad 

spridning påverkar direkt möjligheten att exploatera verket vilket i sin tur finansierar 

verkets produktions och distributionskostnader och möjliggör framtida investeringar för 

att utveckla och producera nya verk.  

 

1.4 Sammanfattningsvis är det därmed helt avgörande för film och tv-branschen att 

avtalsfriheten bibehålls och att det inte införs lagstiftning som leder till licensiering mot 

rättighetshavarens vilja. Denna grundläggande princip framgår tydligt av direktivet: 

”Eftersom avtalsfriheten dock inte bör påverkas av dessa bestämmelser bör 

rättsinnehavarna inte vara skyldiga att ge tillstånd eller ingå licensavtal.”, artikel 61, sista 

meningen.    

 

1.5 Lika avgörande som avtalsfrihet är att väl fungerande och effektiva möjligheter att 

förhindra och förebygga intrång införs. Saknas denna möjlighet finns det i praktiken 

ingen avtalsfrihet.  

  

2. Tydliggör krav på lovlig förlaga, artikel 17(4) 

2.1 Trestegstestet, som följer av Bernkonventionen, TRIPS och WIPOs internetkonventioner, 

som ingår i de flesta medlemsländers lagstiftning, spelar en fundamental roll. Detta 

viktiga test, som guidar de nationella domstolarna och som ofta används av EU 

domstolen stipulerar att (1) undantagen och inskränkningarna endast får tillämpas i vissa 

särskilda fall (2) som inte strider mot det normala utnyttjandet av verket och (3) inte 
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oskäligt inkräktar på rättighetshavarens legitima intressen. Detta test är inte infört i 

svensk lagstiftning, men måste tydliggöras.  

 

2.2 Utgångspunkten för en laglig licensiering måste vara att förlagan för tillgängliggörandet 

är lovlig. I normalfallet är kommersiella filmer och tv-serier försedda med 

kopieringsskydd för att förhindra olovlig spridning. Om detta kopieringsskydd bryts kan 

visserligen en kopia av verket framställas och tillgängliggöras men det är då fråga om en 

olovlig förlaga och denna kan inte ligga till grund för en licensiering. Bevisbördan för att 

förlagan för tillgängliggörandet är lovlig ligger på den som önskar genomföra 

licensieringen, det vill säga delningstjänsten. Regeringen har själv argumenterat kring 

vikten av lovlig förlaga i DS 2003:35 gällande privatkopiering. Även EU-domstolens 

Filmspeler-mål ger stöd för denna utgångspunkt (se till exempel punkt 66).  

 

3. Hög branschstandard och proportionalitet måste avgöras utifrån varje bransch, artikel 

17 (4) och (5) 

3.1 Det är angeläget att implementeringen följer gällande rättsordning så att inte ett 

parallellt system växer fram för prövning av intrång på delningstjänster. Det innebär 

bland annat att man ska ställa samma krav på de efterforskningar delningstjänsten ska 

göra beträffande rättigheter som man skulle ställt på någon annan aktör som önskar 

tillgängliggöra ett verk i något annat sammanhang. Det innebär bland annat att 

delningstjänsten har bevisbördan för att visa att man gjort vad man kunnat för att erhålla 

tillstånd. Delningstjänsten måste därmed, enligt normala processuella regler, kunna 

bevisa att behöriga företrädare för rättighetshavaren har tillfrågats/nekat en licensiering 

för att ansvarsfriheten enligt punkterna 17 p 4 b-c ska kunna 

åberopas. Proportionalitetsprincipen innebär att de ansträngningar delningstjänsten ska 

göra för att få en licens måste stå i proportion till vad som är normen i den aktuella 

branschen. Det innebär att delningstjänsten gentemot en bransch som tillämpar kollektiv 

licensiering kan tillämpa detta system medan man i en bransch som tillämpar individuell 

licensiering måste anpassa sig till detta.    

 

4. Teknikens snabba utveckling medför behov av en flexibel lagstiftning, skäl 63.  
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4.1. I underlaget, ställs en rad frågor kring delningstjänsterna. En mycket viktig faktor i 

sammanhanget är att det ligger i internettjänsternas natur att vara i konstant 

förändring. Teknologin utvecklas snabbt och nya tjänster inom nya 

användningsområden ökar lavinartat. Flera tjänster som är aktuella för detta direktiv 

driver verksamhet både inom och utom EU. Implementeringen måste därför ske på ett 

sådant sätt att det inte kommer i konflikt med kommande EU-praxis. Dessa 

omständigheter gör att bedömningar av vad som träffas får göras i varje enskilt fall.  

 

4.2. I skäl 63 framhålls just detta: Huruvida delningstjänster för innehåll lagrar och ger 

tillgång till en stor mängd upphovsrättsskyddat innehåll bör bedömas från fall till fall, 

och därvid bör hänsyn tas till en kombination av faktorer, till exempel tjänstens publik 

och antalet filer med upphovsrättsskyddat innehåll som tjänstens användare laddat upp.  

 

5. Kontroll och notifiering måste vara tillgänglig för alla rättighetshavare på lika villkor 

samt får inte vara för betungande och kostsamt för rättighetshavaren, artikel 17 (4)  

5.1 Det är mycket kostsamt och tidskrävande för en rättighetshavare att försöka få stopp på 

en film eller ett tv-avsnitt som sprids via delningstjänsterna, mycket på grund av det 

gränsöverskridande upplägget. De drabbar särskilt de små och medelstora företagens 

möjligheter att hävda sina immateriella rättigheter, då dessa sällan har resurser att agera 

mot överträdelserna. 

 

5.2 Idag lägger rättighetshavare i Sverige ner ansenlig tid och resurser för att kontakta 

delningstjänsterna och be dem ta ner de verk som laddats upp olovligen.  Nedan följer 

exempel på formulär från Youtube, på vilken rättighetshavaren måste klicka eller fylla i 

över 30 olika moment, för att anmäla ett verk: 
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5.3 Det är viktigt att delningstjänsten får tillräcklig information, men detta borde gå att 

förenkla betydligt, till exempel genom att verifiera rättighetshavaren första gången i 

liknande formulär, men att det automatiseras (till exempel med autoifyllning, efter 

identifiering). För vissa rättighetshavare är detta redan möjligt hos Youtube, vilka som 

kvalificeras för den förenklade hanteringen samt vilka kriterier som ställs upp är dock 

inget som tjänsten delat med sig av. Denna automatiserade tjänst borde vara tillgänglig 

för alla rättighetshavare. Fortsatt utveckling av liknande tekniker som Youtubes Content 

ID, är önskvärt och dagens nivå bör inte utgöra hög branschstandard för framtiden.  

6. Konsekvens om avtalsfrihet inte kan göras gällande 

6.1 Avgörande för den framtida utvecklingen av ett effektivt och rationellt system för 

notifieringen är vem som är kostnaden för detta. Hade frågan om ett intrång avgjorts av 

domstol hade den förlorande parten tvingats stå för kostnaderna och samma princip bör 

gälla även i detta sammanhang. Om notifieringen godkänns bör därmed 

rättighetshavaren ha möjlighet att få ersättning för sina kostnader av delningstjänsten. 

Detta kommer att innebära att delningstjänsterna får ett ekonomiskt incitament att 

självmant motverka intrång och rationalisera processer för notifieringen. 
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6.2 I och med att avtal inte ingås måste implementeringen göra det tydligt att plattformen 

alltjämt har ett ansvar att hålla upphovsrättskyddat material borta från tjänsten. Det 

måste även vara klart att enskilda rättighetshavare med enskilda verk kan agera mot 

plattformar som inte tar ansvar. Det är förödande om endast stora rättighetshavare eller 

de som är anslutna till kollektiva förvaltningssällskap har en möjlighet att tillvarata sina 

rättigheter.  

 

6.3 Om en delningstjänst inte uppfyller artikel 17 bör det klargöras att detta innebär att 

delningstjänsten ska anses ha agerat oaktsamt och är ersättningsskyldig för den skada 

som har vållats. 

 

7. Sverige hårt drabbat av intrång, skäl 62 bör lyftas in i lagstiftningen 

7.1 Enligt årets undersökning från Mediavision är det 1 515 000 svenskar som regelbundet 

nyttjar film och tv-serier från olaglig källa vilket utgör 54 procent av motsvarande 

intrångsgörare i Norden. 4 Illegal film- och tv-konsumtion i Sverige ges ett värde 

motsvarande drygt 1 miljard kronor i intäkter, vilket även betyder förlorade 

skatteintäkter motsvarade drygt 200 miljoner kronor.5 

 

7.2 Mätresultatet i Mediavision stöds även av Novus undersökning6 som visar att 280 

miljoner filmer och tv-program ses årligen genom illegala tjänster i Sverige.  Svenska 

filminstitutet konstaterar att en av orsakerna till den svenska filmbranschens stora 

lönsamhetsproblem är illegal verksamhet.7 

 

 
4 Mediavision, Nordic Piracy, Spring 2019.  
5 Mediavision, (Nordic Piracy Q1, 15-74 år, 2015) 
6 Digital marknad för film och TV, juni 2015, 
https://ftvsblogg.files.wordpress.com/2015/06/lc3a4gesrapport-digital-marknad-fc3b6r-
film-och-tv.pdf 
7 Varför når inte svensk film svensk publik – en nulägesbeskrivning av hinder och utmaningar 
för spridning av svensk film. En rapport av Fikra på uppdrag av Svenska Filminstutuet, 
oktober 2019. 
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7.3 Den stora omfattningen av intrång i Sverige motiverar att skäl 62 andra stycket sista 

satsen särskilt uppmärksammas och lyfts in i svensk lagstiftning det vill säga för att 

säkerställa en hög upphovsrättslig skyddsnivå bör ansvarsfrihetsmekanismerna inte 

tillämpas på tjänsteleverantörer vars huvudsyfte är att bedriva eller möjliggöra 

piratkopiering av upphovsrättsskyddat material. 

 

8. Vikten av direktivnära förarbeten 

8.1 På ett övergripande plan beror Sveriges problem med piratkopiering på internet bland 

annat på att vi allt för ofta hanterar det nödvändiga reformarbetet genom att allt för 

sent, eller inte alls, införa EU-direktiv. Bristande implementering och otydliga förarbeten 

leder till ett oförutsägbart rättsläge på viktiga områden. Juridisk och affärsmässig 

tydlighet är avgörande för att kunna genomföra högriskfinansiering samt för att kunna 

utveckla, producera och marknadsföra verk i Sverige. Därför bör, oförutsägbara och 

kostsamma processer vilket har bidragit till Sveriges stora problem med intrång på 

området undvikas framöver. Framförallt har upphovsrättslagen blivit ett lapptäcke av 

svårtydbara tillägg och motsägelsefulla förarbeten och reformbehovet är tydligt. Delvis 

är detta en följd av EU:s lagstiftningsteknik och delvis också till följd av hur Sverige har 

implementerat dessa. Enligt lagrådet har resultatet inneburit att bestämmelserna blivit ”i 

hög grad svårlästa och detaljerade”.8 Det gör att gällande reglering inte alltid är helt 

enkel att överblicka. 

 

8.2 Tidigare erfarenheter av när Sverige implementerat EU-direktiv genom exemplifieringar i 

förarbeten är att det har lett till en stor rättsosäkerhet, särskilt då det gäller 

implementeringen av artikel 8 (3) i Infosoc direktivet liksom lagstiftningen om tillfälliga 

kopior. Gällande artikel 8 (3) tog det många år och en gemensam insats från flera 

rättighetshavare för att få rättsläget prövat och den oklarheten/felaktigheten som 

förarbetena gällande 8 (3) orsakat rättats till.  

 

 
8 Lagrådets yttrande avseende ”Upphovsrätten i informationssamhället”. Utdrag ur protokoll 
2005-02-08 s 2. 
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8.3 Denna situation bör så långt som möjligt undvikas och därför är alla betjänta av att 

nationella tolkningar i till exempel förarbetena, hålls så nära direktivet som möjligt när 

det gäller artikel 17.  

 

8.4 Det är angeläget att direktivet utformas så att det följer övrig internationell lagstiftning. 

En grundläggande princip är trestegstestet, som följer av Bernkonventionen, TRIPS och 

WIPOs internetkonventioner.  Sverige har som bekant inte infört den så kallade 

trestegsregeln men denna ska beaktas vid utformningen av de olika inskränkningarna i 

upphovsrätten och till upphovsrätten närstående rättigheter.  

 

8.5 Trestegsregeln innebär att en inskränkning bara ska tillämpas: 

1. I särskilda fall 

2. Om det inte strider mot det normala utnyttjandet av verket 

3. Inte oskäligt inkräktar på rättighetshavarens intressen 

 

8.6 Ett införande av de ansvarsfrihetsregler som direktivet innebär oundvikligen att man 

inkräktar på rättighetshavarens intressen. Beaktas inte de synpunkter som har framförts 

ovan har man brutit mot punkterna 2 och 3 i trestegstestet.   

 

 


