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rättsdogmatisk forskningsmetod och tar avstamp i idén att tillämpningen av inskränkningarna av upphovsrättsinnehavarens 
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Sampling avser en teknik där man kopierar ett fragment ur ett fonogram och infogar detta i ett nytt verk. Det är viktigt att notera att 
det inte är fråga om att man kopierar det verk som framförs på källfonogrammet, utan inspelningen i sig. Detta medför att det är 
den närstående rättigheten till fonogram som är det mest relevanta lagrummet med tanke på samplingen godtagnarhet. Av dessa 
skäl fokuserar avhandlingen på skyddet av fonogram framom kompositörens upphovsrättsskydd.  
 
Avhandlingen ämnar klargöra innehållet i EU-rätten. Innehållet i medlemsstaternas nationella rätt lämnas därmed utanför 
granskningen, och nationella bestämmelser och rättspraxis behandlas enbart i den utsträckning de har betydelse för en diskussion 
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Kapitel 1 inledning, forskningsfråga och disposition 

1.1 Är sampling faktiskt stöld? 
”Du ska inte stjäla”, konstaterade domaren Kevin Duffy då han år 1991 avgjorde det första stora 

rättsfallet som behandlade icke-klarerad sampling.1 Här hänvisades till bibelns förbud mot stöld för 

att ge ytterligare kraft åt en linjedragning som också i övrigt i starka ordalag avvisade möjligheten till 

att sampling utan licens skulle kunna godtas. Duffys inställning kan anses symptomatisk för förhåll-

ningssättet till sampling och alla de konstformer – såsom hiphopmusiken – som använder sig av denna 

teknik. Det har helt enkelt visat sig vara svårt att acceptera tanken att en verksamhet som prima facie 

ter sig göra intrång i en traditionellt etablerad rättighet ska kunna tillmätas en så stor rättslig tyngd, 

att den kan åsidosätta en så allmänt vedertagen norm som rättighetsinnehavarens ensamrätt till en 

ljudinspelning. I själva verket har samplingen ända sedan sin uppkomst fört en obekväm tillvaro i 

skuggan av lagen. Dess lagenlighet kom under 1980- och 1990-talen under en ökande tillsyn, eftersom 

hiphopmusikens växande kommersiella relevans gav källinspelningarnas rättighetsinnehavare större 

pekuniära incitament att göra sin rätt gällande. Klara generella ställningstaganden angående samp-

lingens godtagbarhet har emellertid låtit vänta på sig. En brist på uttalanden på lagstiftningsnivå har 

medfört att samplingens rättsliga status har definierats genom skönsmässig fallspecifik bedömning, 

liksom i det fall som citerades ovan. Då också utbudet på klargörande och konsekvent rättspraxis är 

magert, blir det svårt att uttömmande slå fast hur samplingen ska betraktas som rättsligt fenomen.2 

Trots att världen ändrats markant under de gångna tre decennierna – bl.a. har produktionen och dis-

tributionen av information revolutionerats två gånger om under denna tidsperiod – stod Europeiska 

unionens domstol3 under sommaren 2019 i fallet Pelham C-476/17 inför praktiskt taget exakt samma 

utmaning som Kevin Duffy år 1991. EUD fick ta ställning till hur ska man förhålla sig till att skaparen 

av ett härlett verk använder sig av ett avsnitt ur en annan inspelning, utan att lagens substansinnehåll 

på ett betydande sätt reformerats eller någon klargörande rättspraxis utformats sedan Duffy gjorde 

sin numera ökända hänvisning till bibeln.4 

 

 
1 Grand Upright Music, Ltd v. Warner Bros. Records Inc., 780 F. Supp. 182 (S.D.N.Y. 1991). Duffy använder sig av den 
gamla formuleringen ”Thou shalt not steal”. Sampling avser en teknik där man kopierar ett fragment ur ett fonogram och 
infogar detta i ett nytt verk. Fenomenet beskrivs detaljerat i kapitel 2. 
2 Det finns heller inget betydande finländskt eller nordiskt samplingsfall. 
3 Hädanefter EUD 
4 Naturligtvis är det fråga om två vitt skilda rättsordningar, USA:s och Tysklands, men gemensamt för bägge är att dom-
stolen fick ta ställning utan att någon för sampling specifik lagstiftning fanns till hands. 
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Varför saknades då lagstiftning och praxis kring ett fenomen som ansetts vara så vitt förekommande, 

att det kallats ”oumbärligt för hela musikindustrin”?5 Problemen med att definiera samplingens rätts-

liga status hänger ihop med balanseringen av två motstridiga rättigheter, å ena sidan äganderätten till 

upphovsrättsliga verk och alster, å andra sidan den rätt till konstnärlig frihet som tillfaller skaparen 

av ett härlett verk. Det är fråga om en intrikat avvägning, som kan förknippas med de allmänt gällande 

utmaningarna då man i det moderna informationssamhället försöker reglera upphovsrättsliga frågor. 

Regelverket utgår från att de omvälvningar som den snabba teknologiska utvecklingen orsakar i pro-

duktion och distribution av innehåll inte ska rubba den balans som lagen ursprungligen avsett upprätta 

mellan de olika intressehavargrupperna. Det som dock försvårar rättsordningens arbete är att lagar 

inte kan stiftas i samma takt som den teknologiska utvecklingen utmanar de traditionella styrkeför-

hållandena mellan de olika aktörerna inom en viss bransch. Detta ställer inte sällan domstolarna inför 

ett svårt val. Antingen kan man tolka en (inte sällan föråldrad) bestämmelse enligt sin ordalydelse 

med ett resultat som strider mot den intuitiva uppfattningen av rättvisa, eller så gör man en utvidgande 

eller kreativ tolkning av lagen för att åstadkomma det slutresultat som upplevs mest ändamålsenligt 

med tanke på fallets faktiska omständigheter och den relevanta lagstiftningens justifikation. Möjlig-

heterna att på detta sätt tolka lagen utvidgande till rättighetsinnehavarens nackdel försvåras av upp-

hovsrättslagstiftningens traditionella uppbyggnad, där man utgått från att betrakta rättighetsinneha-

varens ensamrätt som den obestridliga huvudregeln. Denna konstruktion ger rättighetsinnehavaren en 

stark ställning, såväl den allmänna principen att tolka huvudregelns undantag snävt som allokeringen 

av bevisbördan bygger nämligen upp en presumtion till rättighetsinnehavarens fördel. Samplingens 

position försvåras också av att långt ifrån alla samplingsrelaterade konflikter resulterar i en domstols-

behandling, då villkoren för användningen av sampel ofta justeras genom privaträttsliga avtal. Ef-

tersom de vederbörliga avtalsparternas styrkeförhållanden inte sällan är i påtaglig obalans, kan pri-

vaträttsliga avtal ibland anses ha mer gemensamt med djungelns lag än den suveräna folkviljans.6 Låt 

oss nämligen komma ihåg att rättighetsinnehavarsidan i dessa transaktioner representeras av under-

hållningsindustrin, vilken inte sällan framställs som en uteslutande kommersiellt inriktad urkraft, som 

med järnhand mäter ut sin rätt i avtalsförhandlingar och outtröttligt lobbar lagstiftaren för att ytterli-

gare utvidga sina rättigheter.  

 

Står då hiphopproducenten som önskar sampla maktlös gentemot underhållningsindustrins omutliga 

maskineri i en situation som för tankarna till Kafkas förtryckta individ? Inte nödvändigtvis. Trots att 

 
5 S Szymanski 1996, s. 278. 
6 Se t.ex. Albini 1993, Lehtinen 2009, s. 44, Frosio 2018, s. 266-267. 
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inga för samplingen specifika lagar stiftats under de senaste decennierna, har en påtaglig attitydför-

ändring skett i förhållningssättet till upphovsrätten och dess närstående rättigheter. Man har i tillta-

gande mån börjat betona att upphovsrättens undantag och inskränkningar inte sällan baserar sig på ett 

rättsligt skydd av andra likvärdiga grundläggande rättigheter. Mot denna bakgrund har det på många 

håll förespråkats att de grundläggande rättigheterna – angående sampling handlar det främst om ytt-

randefriheten och konstens frihet – behöver få en större praktisk betydelse för stiftning och tolkning 

av nya lagar. Detta behov har inte enbart påtalats i (den upphovsrättskritiska) litteraturen, utan också 

EUD har uttryckligen i dylika intresseavvägningar poängterat att användningen av skyddat material 

ska betraktas som en rätt snarare än ett undantag.7 Den tilltagande betoningen av de grundläggande 

rättigheternas betydelse tänder emellertid utan tvivel ett hopp för den icke-klarerade samplingen. Den 

potentiella tillämpningen av primärrättsliga lagrum påbjuder nämligen en balansering av två i princip 

likvärdiga rättigheter framom att tillämpa upphovsrättslagstiftningens konstruktion som bygger på 

tolkning av en huvudregel och dess undantag. Den större betydelsen som de grundläggande rättighet-

erna tillmäts bidrar samtidigt till att rättsläget kompliceras. Detta gör också frågeställningen mer in-

tressant ur ett forskningsperspektiv, i synnerhet i ljuset av den ovan framställda samhällsstrukturella 

inramning som präglas av motsättningen mellan rättighetsinnehavaren och den skapande artist som 

önskar komponera en ny låt med hjälp av sampling. Av dessa skäl ämnar denna avhandling att granska 

och klarlägga de frågor som uppstår i samband med att sampling gör anspråk på att utgöra ett utö-

vande av en grundläggande rättighet. 

1.2 Forskningsfråga, avgränsningar och metodologi  
Denna avhandling tar avstamp i idén att tillämpningen av inskränkningarna av upphovsrättsinneha-

varens ensamrätt ska betraktas som en bedömning mellan två i sig likvärdiga rättigheter. Detta innebär 

att man i en samplingstvist ska väga rättighetsinnehavarens äganderätt mot den yttrandefrihet och 

frihet för konsten som skaparen av ett härlett verk presumeras använda sig av, i stället för att enbart 

bedöma huruvida något undantag till den för rättighetsinnehavaren gynnsamma huvudregeln är till-

lämpligt. Det finns nämligen en väsentlig skillnad mellan att å ena sidan betrakta sampling som en 

förbjuden verksamhet som måste legitimeras genom att åberopa ett (enligt utgångspunkten ofta snävt 

tolkat) undantag och att å andra sidan anse samplingen vara en grundläggande rättighet, vars faktiska 

verkan måste säkerställas. I det senare fallet räcker det inte med att konstatera att förutsättningarna 

för rättighetsinnehavarens skydd föreligger och intrång därför är för handen, utan man måste ytterli-

gare ännu granska att innehållet av rätten att sampla inte begränsas oproportionerligt. Mot en dylik 

 
7 Se avsnitt 5.2.  
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bakgrund är det befogat att betrakta samplingen som en användarrätt, varvid sampling inte gestaltas 

som ett undantag till en huvudregel, utan snarare en rätt att använda skyddade alster i samband med 

utövandet av en grundläggande rättighet. Således kan forskningsfrågan formuleras enligt följande: 

Hur regleras sampling, i vilken omfattning kan den betraktas som en användarrätt, och i vilka situat-

ioner kan den anses tillåten? 

 

Denna avhandling ämnar uttryckligen klargöra innehållet i EU-rätten. Medlemsstaternas nationella 

rätt lämnas därmed utanför granskningen, och nationella bestämmelser och rättspraxis behandlas en-

bart i den utsträckning de har betydelse för en diskussion kring unionsrättens innehåll. De mest bety-

dande rättskällorna blir således unionens för samplingen relevanta sekundärrättsliga bestämmelser 

samt tolkningen av dessa i EUD:s praxis. Eftersom sekundärrätten inte kan reglera upphovsrättsliga 

frågor uttömmande, blir det också nödvändigt att utforska förhållandet mellan primär- och sekundär-

rättsliga bestämmelser. Även EMRK och ED:s praxis kan ha en inverkan på unionsrättens faktiska 

innehåll, vilket nödvändiggör en genomgång av dessa i den mån de kan ha betydelse för samplingens 

rättsliga status. En annan viktig avgränsning som görs är att upphovsrättsskyddet lämnas utanför 

forskningen till förmån för den närstående rätten till ljudinspelning. Syftet till denna avgränsning 

behandlas mer detaljerat i avsnitt 3.1.  

 

Denna avhandling använder sig praktiskt taget uteslutande av en rättsdogmatisk forskningsmetod. 

Syftet är således att klargöra innehållet i gällande rätt genom att analysera de för forskningsfrågan 

relevanta rättskällorna med målsättningen att komma till insikter om hur man i bör handla vid till-

lämpningen av lagen.8 Traditionellt är den rättsdogmatiska forskningen starkt rotad i ett de lege lata-

perspektiv,9 och så är fallet också i denna avhandling. Dock medför den situation som råder kring 

samplingens rättsliga ställning att ett de sententia ferenda-perspektiv också kommer att behövas. De 

sententia ferenda-forskning har nämligen påpekats vara mest ändamålsenligt då man vid normtill-

lämpning behöver granska rättsliga principer och reella argument som drar åt olika håll.10 Detta kan 

man med fog anse vara fallet angående samplingens godtagbarhet, eftersom det relevanta norm-

underlaget inte förefaller kunna erbjuda en entydig lösning på hur innehållet i gällande rätt ska tolkas. 

I det sista kapitlet, som reflekterar över de praktiska följder som rättsläget medför, kommer diskuss-

ionen i viss mån också att präglas av ett de lege ferenda-perspektiv. Denna synvinkel antas dock 

 
8 Husa m.fl. 2008, s. 20. 
9 Ibidem. 
10 Norros 2009, s. 12. 
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främst för att underlätta gestaltningen av vad den framställning som gjorts under avhandlingens lopp 

i praktiken har för följder.  

1.3 Disposition och några begreppsdefinitioner  
Avhandlingen har delats upp i sex kapitel. Det första kapitlet fungerar som inledning till ämnet och 

introducerar utgångspunkten för forskningen, själva forskningsfrågorna samt en koncis presentation 

av metodologi och vissa betydelsefulla avgränsningar. Det andra kapitlet presenterar samplingen och 

den musikaliska och samhälleliga kontext den förekommer i, vilket är nödvändigt för att det ska vara 

möjligt att gestalta vilka faktorer som bör och inte bör tillmätas betydelse i den rättsliga bedömningen 

av tekniken att sampla. Det tredje kapitlet presenterar den för samplingen relevanta lagstiftningen på 

en allmän nivå, vilket föranleder en genomgång av uppdelningen i upphovsrätt och dess närstående 

rättigheter. Det fjärde kapitlet klargör innehållet i den relevanta sekundärrättsliga EU-regleringen och 

dess tolkning i rättspraxis. Det femte kapitlet granskar vilka andra bestämmelser som kan tillämpas 

på sampling och vilken betydelse dessa har för rättsläget. Det sjätte kapitlet presenterar slutsatserna 

som kan dras på basis av den framställning som gjorts. Kapitlet besvarar forskningsfrågorna och re-

flekterar över vilka implikationer som rättsläget såsom det framställts i avhandlingen får.  

 

Innebörden av vissa ofta förekommande begrepp behöver klargöras. Under avhandlingens lopp före-

kommer är begreppet konstitutionalisering förhållandevis ofta. Det har i litteraturen använts för att 

beskriva den unionsrättsliga trenden att ge de i primärrätten fastslagna grundläggande rättigheterna 

en större betydelse för tolkningen av innehållet i sekundärrättsliga upphovsrättsbestämmelser. Be-

greppet och dess innebörd diskuteras detaljerat diskuteras i avsnitt 5.2.1. En diskussion kring kon-

stitutionalisering medför också ett behov av ytterligare två begreppsdefinitioner. Man hänvisar i lit-

teraturen ofta till interna och externa inskränkningar av unionens upphovsrätt, och jag anser det för-

delaktigt att använda dessa termer i avhandlingen. Med interna inskränkningar avses bestämmelser 

som finns i direktiven, medan externa inskränkningar hänvisar till – de för rättsläget potentiellt rele-

vanta – bestämmelser som hittas annorstädes, d.v.s. i Europeiska unionens stadga om de grundläg-

gande rättigheterna11 och Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna.12 Ytterligare måste ett ordval som används för att trygga den språkliga 

framställningens smidighet lyftas fram. Den förestående diskussionen angående de för samplingen 

relevanta intressehavarnas rättigheter föranleder en ymnig hänvisning till rättighetsinnehavaren till 

 
11 Hädanefter rättighetsstadgan. 
12 Denna kallas också Europakonventionen, men kallas framöver EMRK. 
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den för samplingen aktuell ljudupptagningen. Jag har på flera ställen bedömt det nödvändigt att av 

smidighetsskäl nöja mig med att i hänvisa till rättighetsinnehavaren som fonogramproducent, trots 

att innehavaren av rätten till ljudupptagningen inte nödvändigtvis i alla situationer är producent till 

den vederbörliga ljudupptagningen. Diskussionen kretsar nämligen ofta kring en situation där tvistens 

bägge sidor representeras av en rättighetsinnehavare, varvid en hänvisning till respektive part utan 

användning av ordet ”rättighet” av tydlighetsskäl är att föredra. Av liknande skäl kallas den aktör som 

skapar ett härlett verk genom att utnyttja tekniken att sampla i vissa fall ”samplaren. För övrigt kan 

ännu påpekas att den finska rätten använder sig av begreppet ”ljudupptagning”, medan unionsrätten 

använder sig av ”fonogram”. Dessa begrepp är synonymer, men p.g.a. att denna avhandling uttryck-

ligen granskar unionsrätten bedömer jag det ändamålsenligt att framöver uteslutande använda begrep-

pet fonogram. 

Kapitel 2 fenomenet sampling  

2.1 Samplingens definition och historia 
Sampling avser en teknik där man kopierar ett fragment ur ett fonogram och infogar detta i ett nytt 

verk. Det är viktigt att notera att det inte är fråga om att man kopierar det verk som framförs på 

källfonogrammet, utan inspelningen i sig.13 Katz beskriver denna distinktion genom att kalla samp-

ling performative quotation, vilket på ett förtjänstfullt sätt lyfter fram det faktum att man i samband 

med sampling återger en unik auditiv händelse.14 Sampling förekommer i stor utsträckning inom flera 

olika musikstilar, och användningen av digital sampling har ansetts så utbredd att många musiker och 

producenter betraktar denna teknik som oumbärlig för hela musikindustrin.15 Samplingen anses spe-

ciellt central inom hiphopmusiken, och dessa företeelsers historia har kommit att utvecklas mer eller 

mindre parallellt.16 Hiphopmusikens popularitet har också haft en stor betydelse för att sprida och 

popularisera tekniken att sampla. Av dessa skäl behöver också begreppen hiphop och hiphopmusik 

klargöras.  

 
13 Innebörden av begreppen verk, inspelning och fonogram jämte sina juridiska implikationer behandlas utförligare i 
avsnitt 3.1. 
14 Katz 2010, s. 116. 
15 Szymanski 1996, s. 278. 
16 Schloss (2014 s. 102) påpekar angående hiphopmusikens etik att samplingen anses så central för hela genren att tekni-
kens existens inte överhuvudtaget ifrågasätts. Hess (2006, s. 287) berättar om fallet Count Bass D, som illustrerar förbin-
delsen mellan sampling och hiphopmusikens estetik. Ifrågavarande artist gav ut ett mycket framgångsrikt debutalbum 
Pre-Life Crisis år 1995, som fick ett mycket gott mottagande. Utmärkande för detta album var att det inte använde sig av 
sampling. Detta ledde till att artisten själv ansåg sig känna en press att lära sig det estetiska och tekniska verkställandet 
av sampling, eftersom han annars ”inte skulle ha tagits på allvar” inom den professionella gemenskapen. 
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Hiphopmusiken mynnar starkt ur den urbana subkultur som uppstod under 1970-talet i New Yorks 

förorter. Den betraktas som en av hiphopkulturens huvudkomponenter, vilka är MCing/rapping (tala 

i takt med musiken), DJing (bakgrundsmusik genom beats och scratching), break-dancing (en typ av 

dans) samt graffiti (en typ av bildkonst). Begreppen hiphop- och rapmusik förväxlas inte sällan. De-

finitionerna av respektive termer varierar, men generellt kan man konstatera att rapmusik enbart avser 

att tala i takt med musik, medan hiphopmusik betraktas som ett utövande av hiphopkulturen. Skillna-

den illustreras väl av ett ofta citerat uttalande av Lawrence Krisna Parker, som säger att rap är något 

man gör medan hiphop är en livsstil.17  

 

Trots sin starka förknippning med New Yorks förorter finns rötterna till hiphopmusiken och dess 

användning av sampel i Jamaica, där discjockeys och ceremonimästare på 1960-talet hittade på att 

tala i takt med den musik som spelades. Den nya musikstilen spred sig till USA, men den var ända in 

på 1970-talet en marginell företeelse. Genrens popularitet ökade i jämn takt under 1970-talets lopp, 

och fick sitt genombrott på skivmarknaden år 1979 i.o.m. låten Rapper’s delight av gruppen The 

Sugarhill Gang. Denna låt innehåller de för hiphopmusiken centrala elementen, en groove18 som 

skapats genom en blandning av sampling och originalmaterial, som utgör en slags rytmisk plattform 

för rapparens påhittiga text. Låten var en stor kommersiell succé och presenterade samtidigt ett fun-

gerande sätt att ge ut hiphop på skiva.19  

 

Detta var en betydelsefull vattendelare i hiphopmusikens historia. Tidigare hade hiphopmusiken näm-

ligen främst förknippats med liveframföranden, där en ceremonimästare utöver sitt uppdrag som 

diskjockey underhöll sin publik genom att improvisera rim i flera timmar.20 Mot denna bakgrund hade 

hiphopmusiken också ansetts svår att exploatera kommersiellt på den traditionella skivmarknaden. 

Efter Rapper’s delight var dock grunden lagd för att hiphopmusiken skulle ansluta sig till musikin-

dustrins huvudfåra som en kommersiellt gångbar genre, och den offentliga spridningen av hiphop-

musik (och därmed också tekniken att sampla) kom således att växa explosionsartat under 1980-talets 

lopp. I takt med samplingens växande kommersiella relevans började också rättighetsinnehavarna till 

de samplade ljudinspelningarna i större utsträckning motsätta sig samplingen. Till en början behand-

lades tvister angående intrång utanför domstol,21 och det första stora domstolsfallet var det tidigare 

 
17 Rap vs. Hiphop 2018.   
18 Se avsnitt 2.2. 
19 Detta ledde också föga överraskande till en tvist angående allokeringen av upphovsmannaskap och royaltier, se t. ex. 
Demers (2006, s. 91). 
20 Blair 2000.  
21 Brown 1992, s. 206. 
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nämnda Grand Upright från 1991.22 Det har föreslagits att bristen på rättsfall berodde på att samma 

de produktionsbolag vars fonogram samplades själv gav ut skivor som innehöll sampling, varvid man 

föredrog att inte fästa branschens och allmänhetens uppmärksamhet vid samplingens potentiella olag-

lighet.23 

2.2 Samplingens estetik 

Inledningsvis måste den typiska arbetsfördelningen för hiphoplåtar klargöras. Först sammanställer 

producenten groove. Detta inom musikbranschen ofta använda begrepp avser det rytmiska och stil-

istiska fundamentet som låtens andra element (såsom sångtext och instrumentalriff) ställs emot.24 Då 

grooven färdigställts bidrar rapparen med att skapa och framföra texten.25 Musikvetaren Amanda 

Sewell delar in hiphopmusikens användning av samplen i tre huvudkategorier, 26 och denna avhand-

ling kommer att använda Sewells indelning för att underlätta gestaltningen av förhållandet mellan 

källverk och härlett verk. Den första kategorin är strukturella samplen (structural samples). Dessa är 

med och utformar låtens groove och kan produceras på instrument eller egentligen vara vad som helst 

för ljud eller läten.27 Låtens groove kan bestå av ett eller flera sampel, eller så kombineras samplen 

med element som skapats av upphovsmannen. Ett exempel på ett renodlat och avskalat structural 

sample hittas i De La Souls Take it Off, som helt och hållet bygger på en samplad break28 från Head-

hunters’ God Made Me Funky. Den andra kategorin är ytsamplen (surface samples). Dessa är inte del 

av låtens groove, utan de kan vara kommentarer till eller avvikelser från denna. Ytsamplen ligger 

således inte i låtens kärna, utan hjälper till med att utforma den klangliga karaktären i det avsnitt som 

samplet förekommer i. Således kan ytsamplen anses primärt dekorativa till sin karaktär. Nästan vad 

som helst kan användas som källmaterial för ett ytsample: en trumfill, ett saxofonläte, signaturmelo-

din till TV-serien Green Acres29 eller Liberaces framförande av Chopsticks.30 Den tredje kategorin är 

textsamplen (lyric samples). Dessa sampel är textfragment som – till skillnad från strukturella 

samplen – presenteras så tydligt att orden kan uppfattas av lyssnaren. Det är alltså inte fråga om läten 

 
22 Grand Upright Music, Ltd v. Warner Bros. Records Inc., 780 F. Supp. 182 (S.D.N.Y. 1991). 
23 Brown 1992, s. 207. 
24 Sewell 2013, s. 27. 
25 Schloss 2014, s. 169 
26 Sewell 2013, s. 26 
27 Ibid. 
28 Break avser ett kort avsnitt i en låt då majoriteten av musikerna tystnar. Bl.a. Schloss (2014, s. 31-36) berättar att det 
var speciellt vanligt att under 1980-talets sampla perkussiva breaks ur funkalbum, vilket bl.a. berodde på de tekniska 
begränsningar som samplingsteknologin hade under denna tidsperiod. 
29 Så görs i Beastie Boys låt Time to Get Ill. 
30 Sewell s. 49. 
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som införlivats i den härledda låten, utan ett textsampel ämnar uttryckligen framföra ett verbalt inne-

håll. Inte sällan förs en typ av diskussion mellan två verk, man kan t.ex. påbörja en mening i den 

härledda låten och klippa ut ett lämpligt slut på meningen ur ett annat fonogram.31 Således kommer 

man åt att bokstavligen föra en diskussion mellan två fonogram.32 Denna växelverkan kan förstås 

också vara mer subtil och naturligtvis kan alla typer av sampling bidra med direkta eller antydda skikt 

av intertextuell betydelse i en låt, men denna strävan är speciellt framträdande då textsamplen an-

vänds.  

 

Det avsnitt som samplas kan antingen infogas som sådant (intact structure sampling), eller så bear-

betas avsnittet på något sätt. Det är gemensamt för många musikstilar att bearbeta musiken genom att 

manipulera t.ex. tonhöjd, kompression, utjämnare och eko.33 Utöver detta finns det specifika tekniker 

som är karakteristiska för hiphopmusiken, bl.a. looping, backspinning, quick-mixing, scratching och 

chopping. Bearbetning av sampel genom de nämnda teknikerna representeras av samlingsordet flip-

ping i branschjargong,34 och den klangfärg som ett sampel genom bearbetningen får i sin nya musi-

kaliska omgivning är ett mycket högt värdesatt estetiskt element inom hiphopmusiken.35 Bearbet-

ningen behöver inte begränsa sig till enbart ett sampel, utan man kan också använda flera olika sampel 

inom samma låt, vilket kallas aggregate structure sampling.36 Orsakerna bakom användningen av 

flera sampel samtidigt kan bygga på en strävan efter en viss typ av klang, eller att man vill åstad-

komma en intrikat intertextualitet.37  

 

Samplingen är också utmanande som en teknisk process. Samplet och den härledda låten löper inte 

alltid med samma hastighet, vilket inom branschen beskrivs som att de går i olika tempon. Det kan 

således vara svårt att synkronisera de olika elementen då man infogar ett sampel. I de flesta fallen 

synkroniseras samplets och den härledda låtens tempon med hjälp av digital teknik, vilket kallas för 

quantizing. Vissa manuella justeringar är dock ofta nödvändiga, eftersom slutresultatet annars riske-

rar bli för mekaniskt.38 Däremot leder ett fullkomligt försakande av quantizing ofta till att skarven 

 
31 Så görs 35 sekunder in i låten Oodles of O’s av De La Soul, där en fras från The Show av Doug E. Fresh, Slick Rick, 
and the Get Fresh Crew samplas enligt följande (den samplade texten är kursiverad): “Some are lovey-Dovey, ah, you 
crazy crow Some shake your hand, but this is called the show”.  
32 Sewell s. 54. 
33 Pelletier 2012, s. 1168-1169.  
34 Schloss 2014, s. 105-106. 
35 Sewell 2013, s. 43-44, Schloss 2014 s.144. 
36 Sewell s. 43.  
37 Ett extremt på intertextualitet genom sampling är De La Souls Cool Breeze on the Rocks, som kombinerar 27 samplen 
under ett gemensamt tema. 
38 Schloss 2014, s. 142-143.  
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mellan sampel och härlett verk kan uppfattas vid lyssning, vilket stör den musikaliska helheten.39 

Således hittas den estetiskt lämpliga balansen i regel genom att enligt hiphopproducentens eget om-

döme kombinera manuell och digital synkronisering.40  

 

Avslutningsvis måste ännu understrykas att ett lyckat val av sampel anses utgöra en betydande del av 

slutproduktens konstnärliga kvalité. Inom hiphopkretsarna fästs nämligen stor uppmärksamhet vid 

producentens sampelurval; urvalet ska visa prov på repertoarkännedom, påhittighet, teknisk finess 

och konstnärligt omdöme.41 Denna yrkeskompens ackumulerades traditionellt genom att skaffa en 

omfattande skivsamling, vilket inom branschen kallas för digging in the crates,42 och den största 

komplimangen man kan få som hiphopproducent är ”you can tell he digs”.43 Man tillmäter m.a.o. en 

hög professionell prestige till att lyckas “gräva fram” esoteriska samplen och kombinera dem med 

mera känt material på ett välklingande och med tanke på den estetiska helheten tillfredsställande sätt. 

Detta betyder dock inte att användningen av esoteriska eller överraskande sampel har ett automatiskt 

värde som ett självändamål, utan de esoteriska samplens användning väcker respekt ifall slutresultatet 

blir estetiskt behagande eller nydanande. Med andra ord ska det finnas goda konstnärliga skäl bakom 

valet av ett visst sampel.44 

2.3 Varför vill man sampla? 

Det har redan framkommit att samplingens juridiska status länge varit rätt oklar, vilket innebär att 

sampling medför en mödosam klareringsprocess eller de risker som förknippas med att inte klarera 

det sampel som används.45 Detta föranleder en genomgång av orsakerna till att producenter och ar-

tister de potentiella praktiska, juridiska och pekuniära utmaningarna till trots väljer att sampla. För 

det första måste begreppet replay behandlas. Detta avser en rekonstruering av det fragment från ett 

annat fonogram som man önskar använda, 46 och verkar i första hand utgöra ett fungerande alternativ 

till sampling. Det kan sannolikt också vara ett fullgott substitut för originalfonogrammet i vissa situ-

ationer, men likaså kan det beroende på samplet och det sound som eftersträvas visa sig omöjligt att 

rekonstruera den klang som man är ute efter. Rap-artisten DJ Bobcat förklarar att man för att kunna 

 
39 En hiphopproducent beskriver att detta ger et ”löst” intryck. Ibidem. 
40 Ibidem. 
41 Demers 2006, s. 134. 
42 Ungefär “gräva bland (mjölk)lådorna” på svenska. Uttrycket kommer från att vinylskivor ofta förvarades i mjölklådor 
i skivbutikerna. 
43 Schloss s. 79. På svenska betyder citatet ”man kan se att han gräver”, där verbet gräva hänvisar till processen att gå 
igenom omfattande samlingar av fonogram.  
44 Schloss 2014, s. 148-149. 
45 De aktuella lagrummen presenteras i avsnitt 3.1. 
46 Pelletier 2012, s. 1173.  
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rekonstruera ett sound borde ha exakta uppgifter om hurudant mixerbord samt hurdana kompressorer, 

portar och utjämnare som använts för att framställa källfonogrammet, eftersom dessa har en väsentlig 

inverkan på den klangfärg eller vibe man vill åstadkomma.47 Nästan samma vibe kan åstadkommas, 

men exakt samma är nästan omöjligt eller oskäligt svårt. En annan artist anser att ett sampel som har 

en utpräglat “gammal” klang kan medföra ett tydligt konstnärligt mervärde som inte nödvändigtvis 

är möjligt att uppnå genom en rekonstruering av ljudet.48  

 

För det andra vill hiphopmusiken ofta utnyttja de kulturella, klangmässiga eller sociala associationer 

som användningen av ett sampel väcker hos lyssnaren. Mickey Hess hävdar att hiphop-musiken vär-

desätter den kreativitet som ligger i att söka upp unika källor. Man vill hitta osannolika kombinationer 

och sätta in igenkännbart material i en ny kontext, på detta sätt åstadkommer man en typ av rekon-

textualisering som inte avviker nämnvärt från akademisk litteratur.49 Uppenbarligen känns det inte 

med tanke på denna typ av rekontextualisering ändamålsenligt med en rekonstruktion av ett sampel, 

i synnerhet i ljuset av Katz’ beskrivning av sampling som en citering av en unik klanglig händelse.50 

För det tredje kan det vara fråga om ett slags teknisk tour de force. Ett exempel på detta är musik-

gruppen De La Souls Cool Breeze on the Rocks, som kombinerade 27 sampel under ett gemensamt 

tema, nämligen förekomsten av ordet “rock” i sångtexten. En rekonstruering av samplen skulle i 

denna typ av produktion vara uppenbart oförenlig med produktionens artistiska målsättningar, medan 

en klarering av varje enskilt sampel torde bli mycket dyr.51  

 

För det fjärde upplever många hiphopartister det som mycket centralt för genren att ge uttryck för 

social kommentar och kritik. Hiphopmusiken förknippas inte sällan med underjordisk eller kriminell 

verksamhet, vilket ger samplingen en extra uttrycksdimension i sitt potentiellt kriminella trotsande 

av myndigheter.52 Denna typ av social protest behöver dock inte innebära en strävan till konkret kri-

minalitet, utan det kan också räcka med att föra fram ett myndighetstrotsande budskap för att uttrycket 

ska upplevas som äkta. På motsvarande sätt kan ett utpräglat lagligt framställt album anses oäkta. 

Detta påvisas av den negativa respons som den etablerade hiphopartisten Puff Daddy fick för att 

publicera låtar som byggde på att sampla kända klassiker som hade klarerats och presenterades icke-

 
47 Sewell 2013, s. 73. 
48 Ibidem. 
49 Hess 2006, s. 281. 
50 Se fotnoten om Katz i början av kapitel 2.1.  
51 Enligt Demers (2006 s. 117) kostar klarering minst 900 USD, medan Nielsen (2013) säger att genomsnittskostnaden 
för klarering ligger kring 10 000 USD.  
52 Hess 2006, s. 289. 
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editerade.53 Puff Daddy kritiserades för att försumma traditionen att söka upp esoteriska samplen, 

vilket gav samplingen “ett dåligt rykte”.54 Detta ”dåliga rykte” kan följa av två olika typer av ”för-

brytelser”. Dels anses det underminera en producents konstnärliga integritet att i för stor utsträckning 

använda sig av berömda sampel,55 vilket inom branschen benämns pandering,56 dels betraktas låtar 

som i omfattande grad bygger på berömda sampel ofta såväl banala som kommersiella.57  

 

Avslutningsvis kan ännu påpekas att hiphopgemenskapen har utvecklat sitt eget etiska system. Ef-

tersom hiphopmusiken som genre bygger så starkt på sampling, förhåller sig hiphopartisterna själva 

i regel positivt till att deras låtar samplas. Schloss lyfter fram att samplingen anses så central för hela 

genren att teknikens existens inte överhuvudtaget ifrågasätts ur ett moraliskt justifieringsperspektiv.58 

Precis alla typer av sampling tas emellertid inte emot väl, utan ett informellt regelverk har utvecklats 

inom branschen. Det mest centrala är att man inte ska sampla ur en annan hiphoplåt, vilket kallas 

biting, eftersom detta i regel leder till att man snyltar på en producentkollegas arbete.59 Detta kan 

emellertid åsidosättas på två grunder, ifall samplet bearbetats i tillräcklig mån eller ifall samplingen 

görs inom ramen för parodi eller hommage.60 Man motsätter sig alltså ingalunda samplingen som 

fenomen, utan gemenskapens etiska regelverk vill skydda det forsknings- (digging) och bearbetnings-

arbete (flipping) som producenten genomfört.  

Kapitel 3 Vilka är de för samplingen relevanta bestämmel-
serna? 

3.1 Hur skyddas ljudupptagningar och de verk som framförs på dem? 
Sampling aktualiserar två olika rättigheter. Rätten till kompositionen skyddas av upphovsrätten, me-

dan ljudupptagningen skyddas såsom en närstående rättighet. Upphovsrätten innebär att kompositö-

ren till ett musikstycke tilldelas rättigheter av två olika slag. De ekonomiska rättigheterna hör ihop 

 
53 I’ll Be Missing You (1997) och Come with Me (1998) använde sig av samplen från Led Zeppelin respektive the Police. 
Klareringsavgifterna för dessa låtar ryktades enligt Schloss (2014, s. 90) röra sig om sjusiffriga belopp per styck.  
54 Hess 2006, s. 284.  
55 Schloss 2014, s. 146. 
56 Ungefär ”vara [publiken] till lags [på bekostnad av sin konstnärliga integritet]” på svenska. 
57 Demers 2006, s. 78. 
58 Schloss 2014, s. 102. 
59 Schloss 2014, s. 105. Hess 2006, s. 283. 
60 Schloss 105-106. 
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med verkets kommersiella exploatering, och kan sammanfattas som att upphovsmannen har en ute-

slutande rätt att framställa exemplar och göra verket tillgängligt för allmänheten.61 Detta innebär att 

upphovsmannen har en uteslutande rätt att förbjuda eller tillåta att ett verk framförs offentligt eller 

t.ex. återges på en ljudupptagning. De moraliska rättigheterna har däremot att göra med upphovs-

mannens relation till verket, och kan delas upp i paternitets- och respekträtt. Paternitetsrätten innebär 

att upphovsmannen har rätt att bli namngiven som skapare till ett verk i samband med att det tillgäng-

liggörs för allmänheten, medan respekträtten medför att ett verk inte får ändras eller göras tillgängligt 

för allmänheten i sådan form eller i sådant sammanhang som är kränkande för upphovsmannen. 

 

Det finns vissa förutsättningar för att upphovsrätten ska uppstå. Den mest avgörande förutsättningen 

är att det måste vara fråga om ett verk, vilket innebär att ett alster måste uppnå s.k. verkshöjd för att 

kunna skyddas. Kravet på originalitet är ofta centralt för huruvida verkshöjd föreligger, verket ska 

alltså inte ha kunnat framställas av någon annan oberoende av upphovsmannen. EUD har definierat 

denna förutsättning som att verket måste vara upphovsmannens egen intellektuella skapelse. Det ska 

avspegla upphovsmannens personlighet, vilket förutsätter att denne i samband med skapandet av ver-

ket har “kunnat uttrycka sin kreativa kapacitet genom att göra fria och kreativa val”.62 Ytterligare 

omgärdas upphovsrättens omfång av läran om idé och uttryck. Denna medför att den information som 

ett verk använder sig av enligt utgångspunkten inte skyddas, utan enbart den form som informationen 

presenteras i.63 Inom musikaliskt skapande innebär uppdelning i idé och uttryck att enskilda toner, 

ackord och ackordföljder inte skyddas av upphovsrätten, medan en kombination av dessa – såsom en 

melodi – i regel gör det. Förutsättningarna för verkshöjd respektive idé och uttryck har inte slagits 

fast i lagen, utan deras innebörd har definierats i rättspraxis.64  

 

Kravet på verkshöjd får relevans då man i samband med sampling använder sig av en del av ett verk. 

Ifall det avsnitt som används uppnår verkshöjd omfattas det av upphovsrätten, vilket betyder att ton-

sättaren till den underliggande kompositionen har rätt att förbjuda tillgängliggörandet av verket.65 

Ifall man ett litet fragment samplas, kan det hända att samplet inte uppnår verkshöjd, vilket innebär 

att det inte heller omfattas av upphovsmannens uteslutande rätt. I majoriteten av all sampling används 

 
61 URL 2.1 §.  
62 Funke Medien, punkt 19. 
63 Harenko 2016, s. 16. 
64 Harenko 2016, s. 18. 
65 Det faktum att också delar av verk skyddas av upphovsrätten slogs fast i EUDs fall Infopaq, som behandlas mer ingå-
ende i kapitel avsnitt 4.1. 
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förhållandevis små fragment, varvid upphovsrätten till den underliggande kompositionen sällan får 

någon betydande praktisk betydelse.  

 

Sampling går i första hand på att använda sig av ett fragment ur en inspelning, och inspelningar skyd-

das inte som verk, utan i egenskap av närstående rättigheter. De närstående rättigheterna är en grupp 

skyddsregler som avser prestationer som inte kan anses litterära eller konstnärliga verk, men liknar 

dem så mycket att det ansetts nödvändigt att ge dem skydd.66 Skyddet för fonogramproducent är en 

av dessa,67 och i likhet med de närstående rättigheterna i allmänhet är skyddet inte lika omfattande 

som upphovsrättsskyddet. Skyddstiden är kortare och skyddet omfattar endast ekonomiska rättig-

heter.68 Förutsättningarna för att skyddet ska uppstå är emellertid inte lika stränga som för upphovs-

rätten, varken verkshöjd eller några andra kvalitativa krav ställs. Alla ljudupptagningar skyddas där-

med på samma sätt oberoende av hur stora investeringar som gjorts, hur många arbetstimmar som 

ligger bakom dem eller hur kreativa de är.69 Eftersom skyddet för fonogram inte belastas av samma 

kvalitativa förutsättningar som upphovsrättsskyddet, har det en betydligt större praktisk relevans för 

sampling än upphovsrättsskyddet. Rätten till fonogram tillämplig i nästan alla situationer där upp-

hovsrätten (till den komposition som spelas upp på fonogrammet) kunde åberopas, vilket i fråga om 

sampling gör upphovsrättsskyddet till ett slags komplement för den mer relevanta rätten till fono-

gram.70 Av dessa skäl fokuserar avhandlingen på skyddet av fonogram framom kompositörens upp-

hovsrättsskydd.  

 
66 Kommittébetänkande 1953:5, s. 76-77. 
67 Också den utövande konstnären som uppträder på fonogrammet har en närstående rättighet till sin prestation. 
68 URL 46.1 och 46.3 §. 
69 Harenko 2016, s. 434. 
70 Ifall skaparen av en ny låt rekonstruerar det avsnitt som man önskar använda (se dock avsnitt 2.3 angående den praktiska 
relevansen av replay), föreligger en situation där man inte behövt kopiera källfonogrammet. I denna situation föreligger 
inget intrång i fonogramproducentens rätt. Detta utesluter inte att kompositörens upphovsrättsskydd skulle kunna aktua-
liseras, åtminstone ifall ett omfattande parti ur källverket rekonstruerats. Dock måste man komma ihåg att upphovsrätts-
skyddet förutsätter att det fragment som rekonstruerats och använts i det nya verket är tillräckligt omfattande för att 
verkshöjd ska föreligga. Denna framställning torde göra det uppenbart att det inte är fråga om en ofta förekommande 
situation. 
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3.2 Fonogramproducentens ensamrätt enligt unionens sekundärrätt 
Den för samplingen aktuella unionslagstiftningen angående den närstående rätten till fonogram hittas 

i InfoSoc-direktivet.71 Inledningsvis kan konstateras att direktivet reglerar enbart upphovsrättens eko-

nomiska rättigheter, inte de moraliska.72 Dess syfte är åstadkomma “en harmonisering av medlems-

staternas lagstiftning om upphovsrätt och närstående rättigheter” genom att upprätta “ett system som 

säkerställer att konkurrensen på̊ den inre marknaden inte snedvrids”.73 Detta förutsätter en välavvägd 

balansering av skyddets omfång i förhållande till dess inskränkningar. Direktivets ambitionsnivå an-

gående denna intresseavvägning är hög, eftersom det i direktivets ingress konstateras att direktivet 

innehåller “en uttömmande förteckning över undantagen och inskränkningarna från mångfaldigan-

derätten och rätten till överföring till allmänheten” där det “tas vederbörlig hänsyn till de olika rätts-

traditionerna i medlemsstaterna”.74 Detta ställningstagande ska tolkas som att alla upphovsrättsliga 

frågor angående de ekonomiska rättigheterna ska lösas genom tolkning av enbart de bestämmelser 

som räknas upp i själva direktivet. Ingressen slår också fast att syftet är att inrätta en hög skyddsnivå 

för immateriella rättigheter,75 vilket kan betraktas som en tolkningsrekommendation för domstolar att 

utgå från att betona rättighetsinnehavarens skydd framom den verksamhet som avses i ensamrättens 

undantag och inskränkningar.  

 

Fonogramproducentens ensamrätt regleras i InfoSoc artikel 2 c, där fonogramframställaren tilldelas 

en ensamrätt att tillåta eller förbjuda mångfaldigande. Av artikel 3 d följer att rätten till tillgängliggö-

rande för allmänheten på motsvarande sätt reserveras för fonogramframställaren. Ordalydelsen ger 

vid handen att man påbjuder en bred tillämpning av denna rätt, eftersom ensamrätten täcker “direkt 

eller indirekt, tillfälligt eller permanent, mångfaldigande, oavsett metod och form, helt eller delvis”.76 

I synnerhet konstaterandet att också delvis mångfaldigande är förbehållet upphovsmannen är av be-

tydelse. Prima facie verkar sampling således göra intrång i fonogramproducentens rätt – dock beror 

detta på hur man tolkar förutsättningarna för ett delvis mångfaldigande – eftersom kopieringen av 

samplet torde ses som ett delvis mångfaldigande enligt artikel 2 och distributionen av verket som ett 

tillgängliggörande för allmänheten enligt artikel 3. Därmed borde en tillåtande omständighet hittas 

för att sampling ska kunna godtas. Möjligheten till tillåtande omständigheter har beaktats i InfoSoc 

 
71 Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001. Detta kallas också upphovsrättsdirektivet, 
men framöver hänvisas det till som InfoSoc. 
72 InfoSoc, skäl 19. 
73 InfoSoc skäl 1. 
74 InfoSoc skäl 32. 
75 InfoSoc skäl 4. 
76 InfoSoc artikel 2 c. 
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artikel 5, där en lista på undantag och inskränkningar till ensamrätten räknas upp. InfoSoc är emel-

lertid inte det enda lagrummet som har relevans för samplingen, vilket förutsätter att en granskning 

av samplingens godtagbarhet går igenom tre skeden. Till en början ska man granska förutsättningarna 

för att InfoSoc:s 2 och 3 artiklar ska kunna tillämpas till rättighetsinnehavarens fördel. Efter att detta 

slagits fast bör man klargöra huruvida de inskränkningar som räknas upp i InfoSoc artikel 5 kan 

åsidosätta fonogramproducentens ensamrätt. Slutligen måste ännu klargöras huruvida och i vilken 

mån också andra lagrum kan inverka på rättsläget. 

Kapitel 4 Under hurdana förutsättningar är sampling möj-
ligt enligt InfoSoc? 

4.1 När uppstår fonogramproducentens ensamrätt enligt artikel 2? 

4.1.1 Den nedre gränsen för delvis mångfaldigande enligt EUD 
Den nedre gränsen för vad som kan betraktas som ett delvis mångfaldigande77 har behandlats i två 

uppmärksammade EUD-fall. Det första är Infopaq78, som slog fast att mångfaldigande av 11 ord långa 

utdrag ur tidningsartiklar kunde förbjudas med hänvisning till upphovsrätten och att undantaget för 

tillfälligt mångfaldigande inte kunde åberopas till rättighetsinnehavarens nackdel.79 Trots att utdragen 

var korta, enbart 11 ord, ansågs de kunna uppnå verkshöjd. EUD betonade därtill uttryckligen att alla 

undantag som avviker från huvudregeln (som eftersträvar en hög skyddsnivå) ska tolkas snävt.80 Av-

görandet kan med fog anses ge väldigt lite utrymme för användning av upphovsrättsligt skyddat 

material, och har på denna grund också kritiserats för sitt konservativa förhållningssätt.81 Sedermera 

har linjedragningen i Infopaq visat sig vara ett nadir för användarrättigheternas omfång, eftersom det 

gångna decenniet av EUD-praxis kring harmonisering av upphovsrättens undantag och inskränk-

ningar har präglats av en tendens mot ökande flexibilitet.82 Denna utveckling hör ihop med den tidi-

gare nämnda konstitutionaliseringsutvecklingen, som behandlas detaljerat i avsnitt 5.2. 

 

 
77 Andra liknande EUD-fall finns också, men dessa fall är de enda som uttryckligen granskar användningen av fragment 
ur verk ur ett de minimis-perspektiv. 
78 Infopaq International A/S v Danske Dagblades Forening C-5/08, hädanefter Infopaq. 
79 Infopaq punkterna 51 och 74. 
80 Infopaq punkt 56-57 
81 Av t.ex. Mylly (2015, s. 118), Hugenholtz (2016, s. 247) och Senftleben (2015, s. 281). 
82 Hugenholtz 2016, s. 253. 
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Det andra betydande EUD-fallet gällande delvis mångfaldigande är Pelham83, som också är det le-

dande rättsfallet angående sampling. Till skillnad från Infopaq behandlade Pelham inte upphovsrät-

ten, utan den närstående rättigheten till fonogram. Detta är en mycket betydelsefull skillnad, eftersom 

de mekanismer som skränker in upphovsrättsskyddets omfång inte är lika uppenbart tillämpliga på 

den närstående rättigheten till fonogram,84 varvid det inte heller är klart att dylika konstruktioner kan 

tillämpas genom analogi för att begränsa denna rättighet. Varken normunderlaget eller praxis gav här 

någon klar indikation på hur gränsen för delvis mångfaldigande skulle definieras. Generaladvokat 

Maciej Szpunar ansåg att ingen analogi till verkshöjd kunde göras, och bedömde på denna grund att 

i princip alla avsnitt som tagits ur ett fonogram i syfte att sampla ska betraktas som ett delvis mång-

faldigande, oberoende av hur korta de är.85 Denna ståndpunkt väckte kritik i litteraturen, dels lyftes 

det fram att inget i unionsrätten tyder på att delvis mångfaldigande måste innefatta precis alla typer 

av mångfaldigande,86 dels ansågs generaladvokatens ”vårdslöst konservativa” utgångspunkt skapa en 

”monströs” immateriell rättighet, vars räckvidd inte kan anses förenlig med EUD:s praxis kring skyd-

det av grundläggande rättigheter.87  

 

Till skillnad från Szpunar gick EUD in för en kompromisslösning angående tolkningen av delvis 

mångfaldigande. Å ena sidan utgick man från att även ett mycket kort avsnitt uppfyller rekvisiten för 

ett delvis återgivande, vilket ansågs få stöd av två separata argument. Det var inte enbart förenligt 

med den normalspråkliga betydelsen av orden “delvist mångfaldigande”, utan ansågs också samstäm-

migt med direktivets målsättning att upprätta en hög skyddsnivå för fonogramproducentens ensam-

rätt. Detta är i sin tur nödvändigt för att skydda investeringarna bakom framställningen av fonogram.88 

Såhär långt är EUD:s ståndpunkt identisk med resonemanget i Infopaq. Å andra sidan fortsatte EUD 

genom att begränsa räckvidden av detta ställningstagande genom ett argument som i första hand be-

handlar tolkningen av en inskränkning som slås fast i artikel 5,89 men i andra hand också tar ställning 

till hur den normalspråkliga betydelsen av ordet “mångfaldiga” ska tolkas enligt unionens rätt. EUD 

påpekade nämligen att man enligt direktivets skäl 31 ska upprätthålla en skälig avvägning mellan 

“rättigheter och intressen hos de olika kategorierna av rättsinnehavare”, vilket i ljuset av de grund-

läggande rättigheter som stadfästs i rättighetsstadgan90 medför att rättighetsinnehavarens ensamrätt 

 
83 Pelham C‑476/17.  
84 Se avsnitt 3.1. 
85 Szpunar 2019 I, punkt 30. 
86 T.ex. Jütte & Quintais (2019 I, s. 5) och Jongsma 2019, s. 5-6. 
87 Bently m.fl 2019, s. 2-4. 
88 Pelham C-476/17, punkt 28-30. 
89 Dessa behandlas i detalj i avsnitten 4.2-4.4 
90 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. 
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inte kan ges ett “undantagslöst skydd”.91 Tekniken att sampla “utgör ett konstnärligt uttryck som 

omfattas av friheten för konsten”,92 vilket förutsätter en inskränkning av fonogramproducentens en-

samrätt. Av detta följer att klarering inte fordras ifall ett sampel infogas i ett nytt verk “i en form som 

är ändrad och icke-igenkännbar vid lyssning”.93 Ett förbud mot icke-igenkännbar sampling skulle 

nämligen inte enbart åsidosätta det krav på skälig avvägning mellan de olika intressegrupperna som 

påtalas i direktivets 31:a skäl, utan skulle också stå i strid med den normalspråkliga betydelsen av 

ordet mångfaldiga.94 Summan av dessa ställningstaganden blir att EUD de facto inrättade en nedre 

tröskel för delvis mångfaldigande, vars inverkan och räckvidd till näst måste granskas närmare. Den 

språkliga innebörden av de för denna inskränkning relevanta begreppen är betydelsefull för denna 

analys, eftersom EUD:s praxis starkt betonat att de begrepp som bidrar till att definiera räckvidden 

av unionsrättsliga bestämmelser ska ” ges en självständig och enhetlig tolkning inom hela Europeiska 

unionen”.95 Därtill är det på sin plats att undersöka huruvida bedömningen av tröskeln för delvis 

mångfaldigande ska begränsas till att granska samplets egenskaper, eller om de (i första hand ekono-

miska) följder som samplingen orsakar eller låter bli att orsaka rättighetsinnehavaren kan bidra till att 

tippa vågen till samplingens fördel. 

4.1.2 Tolkningsutrymmet kring ändring och igenkännbarhet 

Inledningsvis måste några ord sägas om betydelsen av att EUD lyfte fram förhållandet mellan igen-

kännbarheten vid lyssning och att rättighetsinnehavaren inte ska ges ett undantagslöst skydd. Ut-

gångspunkten att även ett mycket kort sampel omfattas av fonogramproducentens rätt att förbjuda 

mångfaldigande resulterar i princip i ett kategoriskt förbud mot icke-klarerad sampling. Sampling 

förutsätter nämligen per definition att man först mångfaldigar ett avsnitt ur ett källfonogram.96 Det 

faktum att man i den härledda låten – t.ex. p.g.a. samplets mycket ringa omfattning eller dess full-

komliga absorption i den musikaliska vävnaden – inte kan uppfatta att ett mångfaldigande ägt rum 

innebär inte att ett (regelvidrigt) mångfaldigande inte skulle ha kunnat äga rum i ett tidigare produkt-

ionsskede. Räckvidden av begreppet ”mångfaldiga” måste således begränsas för att denna absoluta 

rätt ska kunna undvikas av ändamålsenlighetsskäl. EUD valde att begränsa fonogramproducentens 

rätt genom att konstatera att ett sampel måste vara igenkännbart vid lyssning för att källfonogrammet 

 
91 Pelham, punkt 30 och 32 
92 ibid. punkt 35 
93 ibid. punkt 31 
94 Ibid. punkt 37. Kursivering av skribenten. 
95 Deckmyn, punkt 14. 
96 Det enda undantaget torde vara replay. Se avsnitt 2.3. 
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ska kunna anses delvis mångfaldigat. Vad följer av EUD:s konstaterande att förekomsten av ett sam-

pel som “används i ett nytt verk i en ändrad form som inte är igenkännbar vid lyssning” inte till sin 

normalspråkliga innebörd kan anses utgöra ett delvis mångfaldigande såsom begreppet förekommer 

i artikel 2 c?97 Ställningstagandet väcker många frågor, inte minst eftersom dess innebörd inte klar-

görs i större detalj av EUD.  

För det första är det inte uppenbart huruvida det räcker med att man har dolt samplet genom att tillföra 

så många andra element till helheten att en lyssnare inte kan uppfatta ett visst sampels förekomst, 

eller om samplet utöver att vara dolt också måste vara ändrat. EUD:s formulering låter förstå att 

samplet bör vara både ändrat och icke-igenkännbart, men det faktum att samplets förekomst ska 

kunna uppfattas “vid lyssning”98 tyder på att detta inte nödvändigtvis var domstolens avsikt. Hänvis-

ningen till att samplet ska kunna uppfattas genom lyssning kan tolkas som ett ställningstagande för 

att det inte ska ha betydelse huruvida samplet kan upptäckas med hjälp av elektronisk utrustning, 

vilket möjliggör förhållandevis långtgående tolkningsmöjligheter till samplingens fördel. En lyssnare 

kan nämligen till skillnad från ett dataprogram inte avgöra om ett dolt sampel också är ändrat eller 

inte, vilket rimligtvis låter förstå att det bör räcka med att samplet döljs. Om samplet däremot inte 

döljs bakom annat (musikaliskt) innehåll, måste det ändras så mycket att det inte kan kännas igen vid 

lyssning.  

 

För det andra måste man klargöra vem som ska känna igen samplet.  Lyssnarens egenskaper spelar 

naturligtvis en avgörande roll för hur omfattande samplingens dispens blir; en professionell hiphop-

producent har väsentligen bättre förutsättningar att känna igen att sampel än en genomsnittslyssnare, 

likaså har det betydelse huruvida lyssnaren känner till källverket. Utöver lyssnarens egenskaper har 

det också betydelse vilken typ av lyssnande och igenkännande som avses. Det finns nämligen en up-

penbar skillnad mellan att man å ena sidan betraktar ett sampels igenkännbarhet inom ramen för en 

normal uppspelning av låten från början till slut eller att man å andra sidan isolerar det relevanta 

partiet från helheten och lyssnar på det upprepade gånger med det uttryckliga målet att lyckas identi-

fiera samplet. Senftleben föreslår att igenkännbarheten borde bedömas av en genomsnittskonsument, 

men presenterar inga andra argument för detta påstående än att ett dylikt förfarande vore att föredra i 

ljuset av behovet av de behov som konstens frihet ställer i egenskap av grundläggande rättighet.99 

Detta argument får stöd av EUD:s betoning av att de grundläggande rättigheterna måste tillmätas 

betydelse då räckvidden av InfoSoc:s ordalydelse tolkas, men argumentet äger i brist på klarare EUD-

 
97 Pelham, punkt 37, kursivering av skribenten. 
98 Pelham C-476/17, punkt 31. 
99 Senftleben 2020, s. 7. Se avsnitt 5.4 angående den betydelse som konstens frihet har för bedömningen av sampling. 
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uttalanden en begränsad självständig kraft. Man kan nämligen på basis av EUD:s ställningstagande 

också utgå från att det för att uppfylla igenkännbarhetsrekvisitet räcker med att en expert kan uppfatta 

samplet, eftersom ingen uttrycklig hänvisning till genomsnittskonsumentens lyssningsupplevelse 

görs. Härvidlag kunde man påstå att situationen angående bedömningen av samplets igenkännbarhet 

är densamma som EUD stod inför då den måste ta ställning till nedre gränsen för mångfaldigande i 

samband med avgörandet av fallet Pelham. De rättskällor som står till förfogande ger helt enkelt ingen 

tydlig indikation på vilket som är det rätta förfarandet, varvid EUD:s ställningstagande inte märkbart 

inskränker den enligt utgångspunkten absoluta rätt som fonogramproducenten följer av ensamrätten 

till mångfaldigande. Dock kan samplingen anses befinna sig i en snäppet bättre position än före fallet 

Pelham avgjordes, eftersom hänvisningen till de grundläggande rättigheternas betydelse utesluter att 

en brist på uttryckliga ställningstagande till inskränkningens fördel automatiskt ska leda till att be-

stämmelsen tillämpas till förmån för fonogramproducenten.  

 

Var lämnar detta oss då angående vem som ska känna igen samplet och hur igenkännbarheten ska 

fastställas? Eftersom det inte görs någon hänvisning till vilken typ av lyssning ska leda till igenkänn-

barhet, får man förmoda att distansen mellan sampel och härlett verk inte ska bedömas i förhållande 

till det härledda verket som en helhet, utan i förhållande till det avsnitt som samplingen utspelar sig 

i. Således bör den för intrångsbedömningen avgörande avlyssningen kunna genomföras så att man 

isolerar de avsnitt ur det härledda verket där samplet förekommer för att avlyssna dem – upprepade 

gånger i mån av behov – i syfte att känna igen samplet. Däremot kan EUD:s formulering inte skäligen 

medge att man vid denna bedömning använder sig av teknisk utrustning för att t.ex. spjälka upp den 

musikaliska vävnaden för att kunna lyssna på dess olika beståndsdelar separat, vilket skulle göra det 

väsentligen lättare att uppfatta samplet. Härmed vore ett alternativ för intrångsbedömningen att man 

först med eller utan hjälp av teknisk utrustning slår fast att ett visst fonogram samplas på vissa ställen 

i en låt, varpå man (vid behov upprepade gånger) ska avlyssna dessa avsnitt med en uttrycklig avsikt 

att bestämma huruvida samplet genom lyssning kan uppfattas i sin nya kontext. Ifall källan inte kan 

uppfattas, föreligger inte fonogramproducentens rätt enligt artikel 2 c.  

 

För det tredje är det inte klart vad som ska kännas igen. Låt oss komma ihåg att det i ljuset av vad 

som konstaterades i avsnitt 2.2 är det mycket ovanligt att ett sampel inte skulle ändras överhuvudtaget 

då det sätts in i en ny låt. Trots att samplaren skulle vilja minimera mängden editering, kan det åt-

minstone bli nödvändigt att justera samplets snabbhet och tonhöjd så att det ska passa in i sin nya 

kontext. Här kan den för fallet Pelham centrala låten Nur mir fungera som exempel. Samplet som 

tagits från Metall auf Metall återgavs intakt, men i ett aningen långsammare tempo. Skillnaden är 
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dock så subtil – ca 5 slag i minuten, vilket resulterar i en ändring på drygt 4 % – att man inte rimligtvis 

kan betrakta ändringen som tillräcklig för att anse att samplet tappat sin igenkännbarhet inom ramen 

för den normalspråkliga betydelsen av detta begrepp. Den mest extrema tolkningen till samplingens 

fördel vore att även minsta lilla ändring, såsom den i Nur mir, skulle bryta förbindelsen mellan käll-

verk och härlett verk i tillräcklig mån. En dylik linjedragning kan avvisas som uppenbart orimlig, 

men det visar sig mycket svårt att definiera var en rimlig gräns ska dras: Är det försvarligt att anse att 

ett för artikel 2 relevant igenkännande alltid är för handen då en (expert)lyssnare kan uppfatta ett 

sampel och dess ursprung? Är det t.ex. fortfarande fråga om ett tillräckligt igenkännande ifall samplet 

har förvanskats i så betydande grad att källfonogrammets ursprungliga estetiska effekt helt eller delvis 

omintetgjorts? Diskussionen om dessa problem hade underlättats ifall EUD redogjort mer detaljerat 

för sitt beslut att ställa upp samplingens igenkännbarhet som det avgörande kriteriet för huruvida 

fonogramproducentens ensamrätt föreligger. 

4.1.3 Vilken betydelse ska samplingens ekonomiska konsekvenser få för bedöm-
ningen? 
Både InfoSoc och EUD konstaterar upprepade gånger att fonogramproducentens omfattande ensam-

rätt följer av behovet av att skydda investeringar. Detta medför en stark presumtion för att graden av 

finansiell skada som samplingen orsakar ska ha stor betydelse för huruvida fonogramproducentens 

ensamrätt ska anses föreligga. Således kunde man anta att de bedömningskriterier som ställs upp för 

tillämpningen av den vederbörliga bestämmelsen också skulle vara starkt ekonomiskt rotade. Detta 

är emellertid inte fallet, eftersom det inte finns någon övertygande korrelation mellan bestämmelsens 

uttalade skyddsintresse (d.v.s. att trygga avkastningen av de investeringar som ligger bakom produkt-

ionen av fonogrammet) och det kriterium som används för att bedöma ensamrättens räckvidd (igen-

kännbarhet vid lyssning). Lyssnarens subjektiva uppfattning av ett sampels igenkännbarhet kan inte 

anses ha någon trovärdig betydelse för huruvida investeringen bakom källfonogrammet tar skada eller 

inte. Det är svårt att inte hålla med Bently m.fl, som anser att det härledda fonogrammet borde utgöra 

ett substitut för originalfonogrammet för att någon skada ska kunna orsakar,100 och det ter sig mycket 

långsökt att en låt som använder sig av sampling skulle kunna förväxlas med eller utgöra ett substitut 

för källfonogrammet och på detta (eller något annat) sätt vara ett ekonomisk hot mot källfonogram-

met.  

 

 
100 Bently m. fl. 2019, punkt 3.9. 
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Det går inte att med stöd av den argumentation som presenteras i fallet Pelham avgöra huruvida 

EUD:s betoning av igenkännbarhet som förutsättning för fonogramproducentens ensamrätt ska anses 

bygga på en korrelation mellan normen och dess skyddsintresse – vilket naturligtvis vore till hjälp då 

linjedragningens exakta omfång ska tolkas – eller om normens förutsättningar ska bedömas frånkopp-

lade från sitt skyddsintresse. Det första alternativet skulle påbjuda en tolkning av förutsättningarna 

för fonogramproducentens ensamrätt i ljuset av bestämmelsens ändamål. Då skulle man vara desto 

mer benägen att anse delvis mångfaldigande vara för handen, ju större den ekonomisk skada samp-

lingen förefaller orsaka, medan en ringa skada på motsvarande sätt minskar på sannolikheten att en-

samrätten kan åberopas. Det andra alternativet avser däremot att man i strid med naturrättsliga prin-

ciper utgår från att rättighetsinnehavaren kan göra sin rätt gällande också i situationer där ingen eko-

nomisk skada skett, vilket Mylly jämför med tyska rättens Vergütungsprinzip, som i intrångsfall ga-

ranterar en ersättning åt rättighetsinnehavaren oberoende av huruvida någon faktisk ekonomisk skada 

skett.101 

 

EUD:s argumentation lyfter inte fram fonogramproducentens ekonomiska skada som en avgörande 

faktor i den fallspecifika bedömningen, men nämner ändå denna aspekt i sin argumentation. Det på-

pekas nämligen att en ensamrätt som sträcker sig till icke-igenkännbar sampling skulle leda till att 

fonogramframställaren kan motsätta sig en användning ”trots att hämtningen av ljudavsnittet inte 

skulle undergräva framställarens möjlighet att få tillfredsställande avkastning på sin investering”.102 

Detta naturrättsligt färgade ställningstagande låter förstå att samplingens faktiska ekonomiska konse-

kvenser ska tillmätas betydelse i den fallspecifika balanseringen mellan de motstridiga grundläggande 

rättigheterna; rättighetsinnehavaren kan inte tillåtas motsätta sig sampling ifall detta inte åsamkar 

denne någon ekonomisk skada. Å ena sidan verkar detta konstaterande gynna friheten att sampla, 

men å andra sidan leder en rigorös läsning av detta till en besynnerlig e contrario-slutsats: Ifall bristen 

på negativa ekonomiska konsekvenser äger kraft att åsidosätta fonogramproducentens ensamrätt 

också ifall samplingen är igenkännbar, förbigås i praktiken hela igenkännbarhetsbedömningen till 

förmån för en analys av samplingens ekonomiska konsekvenser. Eftersom detta ingalunda kan ha 

varit domstolens avsikt, får man förmoda att samplingens ekonomiska konsekvenser kan ha viss be-

tydelse för en helhetsbedömning, men att någon sträng korrelation inte verkar finnas mellan bestäm-

melsens skyddsintresse och de bedömningskriterier som ställs upp. I sig är det naturligtvis inte nöd-

vändigt att det ska finnas ett logiskt samband mellan syftet bakom en bestämmelse och de bedöm-

 
101 Mylly 2007, s. 124. 
102 Pelham, punkt 38. 
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ningskriterier som används för att åstadkomma den lämpligaste balanseringen mellan de berörda in-

tressena – åtminstone så länge som den intresseavvägning som härav uppkommer anses fungerande 

– men ju mer klyftan mellan bestämmelsens ordalydelse och de för bedömningen avgörande omstän-

digheterna växer, desto större blir samtidigt risken för att olika typer av oförutsedda problem samt 

eventuella missbruk av rättigheter. 

 

Ett dylikt problem kan på sannolika skäl anses vara för handen i fallet Pelham. Av allt att döma var 

kärandepartens agerande nämligen inte pekuniärt drivet, åtminstone tyder händelseförloppet kring det 

aktuella fallet starkt på detta. Finansiellt motiverade käromål tenderar rätt snabbt leda till att tvisten 

löses genom ett avtal och tillgängliggörandet av den omtvistade låten tillåts fortgå oavbrutet. I all-

mänhet vill ju ingendera parten i käromål av denna typ slakta en gyllene gås.103 I kontrast till detta 

antagande krävde kärandeparten i fallet Pelham att intrånget skulle upphöra och exemplaren av det 

härledda verket skulle förstöras. Det fanns uppenbarligen inte heller någon vilja att sluta en avtals-

lösning, eftersom (den alltjämt anhängiga) tvisten redan har pågått i över 20 år. Rättighetsinnehava-

rens invändningar torde framom ekonomiska argument ha bottnat i mer principiella omständigheter, 

såsom att rättighetsinnehavarens paternitetsrätt försummats och att det helt enkelt “kändes fel” att 

Metall auf Metall utnyttjas på ett igenkännbart sätt utan att vare sig lov skaffats eller ersättning erlagts. 

Trots att dessa invändningar mot svarandepartens förfarande är förståeliga, avser de i praktiken in-

trång i moraliska rättigheter, som inte enligt utgångspunkten ska skyddas av fonogramproducentens 

närstående rättighet. Faktum är att de moraliska rättigheterna uttryckligen ligger utanför InfoSocs 

tillämpningsområde,104 och detta talar emot att dylika invändningar ska kunna göras. Det är dock inte 

alltid lätt att dra gränsen mellan intrång i moraliska och ekonomiska rättigheter. Ett exempel på detta 

lyfts upp av Still, som påpekar att en kontinuerligt försummad attribuering kan innebära att rättig-

hetsinnehavaren inte har samma möjlighet att bygga upp sitt renommé, vilket kan ha betydande indi-

rekta finansiella konsekvenser.105 Detta till trots är det svårt att skaka av sig tanken om att fallet 

Pelham enbart drevs med anledning av kränkta moraliska rättigheter, och att normunderlaget till 

denna del inte tolkas i enlighet med sitt egentliga syfte. En dylik tolkning försummar nämligen den 

inneboende logik som finns i att skyddet för ett fonogram behandlas på ett annorlunda sätt än upp-

hovsrättsskyddet för verk. Å ena sidan belastas skyddets omfång varken av ett krav på verkshöjd eller 

indelningen i idé och uttryck, eftersom det är fråga om en investering och inte ett verk. Å andra sidan 

medför faktumet att det är den underliggande investeringen som skyddas att någon typ av ekonomisk 
 

103 Se t.ex. Mcleod & Dicola 2013, s. 152 
104 InfoSoc, skäl 19. 
105 Still 2006, s. 57. Liknande argument lyfts också upp av såväl Alén-Savikko (2016, s. 214–215) och Haarmann (2005, 
s. 138–139). 
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skada borde vara för handen för att rätten att motsätta sig användning ska kunna åberopas. Närstående 

rättigheter ska helt enkelt inte enligt utgångspunkten skydda relationen mellan fonogramproducent 

och fonogram på samma sätt som relationen mellan upphovsman och verk. Så är fallet i synnerhet 

ifall utövandet av ensamrätten utgör ett hot mot en annan grundläggande rättighet, såsom konstens 

frihet. Denna logiska uppdelning mellan producentskydd och upphovsrättsskydd äventyras ifall man 

bifaller kärandepartens förfarande och anspråk på delvis mångfaldigande i fallet Pelham. Detta är 

också på en allmännare nivå en av de stora utmaningarna kring regleringen av rätten att skapa här-

ledda verk genom användning av andra verk och alster: Det är ofta mycket utmanande att definiera 

huruvida och i vilken mån källverkets rättighetsinnehavares anspråk på ersättning ska erkännas. 

Denna diskussion återupptas i avsnitt 6.2.2. 

4.2 Citat som tillåtande grund 

4.2.1 Allmänna synpunkter angående sampling som citat inom unionsrätten 
En för samplingen potentiell godtagbarhetsgrund som nämns i InfoSocs lista är undantaget för citat 

enligt artikel 5.3 d. Denna bestämmelse har vissa uppenbara fördelar. En hiphopproducents verksam-

het har inte enbart ansetts innehålla flera element som motsvarar användning av citat inom akademisk 

litteratur,106 utan det unionsrättsliga undantaget för citat har också bedömts utgöra en potentiell in-

körsport till att godta transformativ användning av skyddat material inom ramen för InfoSocs uttöm-

mande lista på undantag och inskränkningar.107 En ytterligare aspekt som talar för citatundantagets 

potential för att tillåta transformativt skapande är att bestämmelsen i fråga inte är uttömmande. Såle-

des kan i princip vilken typ av verksamhet som helst omfattas av undantaget för citat, under förutsätt-

ning att dess sedvanliga förutsättningar uppfylls. Likaså finns det en numera rätt omfattande EUD-

praxis som betonar vikten av att undantagens ska ha en reell praktisk verkan.108  

 

Mot denna bakgrund var det viktigt att EUD på den hänskjutande domstolens begäran gav ett ställ-

ningstagande angående citatets tillämplighet på sampling i fallet Pelham. BGH formulerade sin fråga 

enligt följande; “Används ett verk eller annat alster i den mening som avses i artikel 5.3 d i direktiv 

2001/29 i citatsyfte om det inte framgår att det är fråga om en användning av ett främmande verk 

 
106 Hess 2006, s. 281. Den akademiska litteraturen är en bra referenspunkt eftersom det är ett gott exempel på ett tradit-
ionell obestridligt godtagbart sätt att citera. 
107 Jütte 2019, s. 828-829. Behovet av en bestämmelse som explicit tar ställning till transformativ användning diskuteras 
mer detaljerat i avsnitt 5.3.2. 
108 Bl.a. Painer C‑145/10 punkt 133, Funke Medien, punkt 75, Pelham punkt 72. 
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eller annat främmande alster?”109 Denna formulering är en smula överraskande, eftersom den till sy-

nes svarar sig själv såsom en truism: Naturligtvis kan man inte tala om citatsyfte ifall det inte ur 

sammanhanget framgår att ett främmande verk används, vilket EUD också förkunnade efter att de 

relevanta argumenten presenterats.110 Alternativt riktade den hänskjutande domstolens formulering 

uttryckligen in sig på att få svar på huruvida undantaget för citat inom ramen för InfoSoc kan använ-

das som försvar för transformativ användning av skyddat material. Detta känns inte emellertid som 

ett sannolikt motiv för formuleringen, eftersom den hänskjutande domstolen också uttryckligen ville 

veta om det nationella lagrummet för transformativ användning kan godtas inom unionsrätten.  

 

Trots den hänskjutande domstolens speciella formulering valde EUD att analysera citatundantagets 

tillämplighet rätt grundligt. Detta gav avgörandet ett väsentligt mervärde, eftersom den juridiska be-

dömningen av musikaliska citat är långt ifrån uppenbar.111 Den allmänna legitimeringen av citat har 

sina rötter inom litteraturen, vilket kan tänkas försätta andra skapande discipliner i en ofördelaktig 

situation, då de traditionella rekvisiten i regel utformats med en specifik ursprungsverksamhet i 

åtanke. Naturligtvis betonas regelbundet att undantaget för citat ska kunna appliceras på alla typer av 

skapande verksamhet i såväl lagstiftning som litteratur,112 men man kan inte rimligtvis utesluta att 

citeringsverksamhetens ursprung utövar ett inflytande på hur förutsättningarna för detta undantag be-

döms. Arketypen för det i traditionell bemärkelse godtagbara citerandet torde utgöras av den akade-

miska litteraturen. Detta är ägnat att göra de för denna verksamhet naturliga rekvisiten svåra att direkt 

tillämpa på musikaliskt skapande, eftersom musikaliskt skapande till sin natur är såväl icke-veten-

skapligt som icke-verbalt. Häri ligger värdet i att EUD ville granska förhållandet mellan citat och 

sampling, vilket får en speciellt stor betydelse av att det vid sidan om pastisch och parodi hör till de 

enda lagrummen inom den harmoniserade rätten som kunde tänkas medge ett transformativt skap-

ande.   

 

EUD utgår från att konstatera att ingen definition av ordet citat finns i direktivet, varvid omfattningen 

av begreppet citat ska motsvara dess utsträckning i normalt språkbruk och foga sig med de rekvisit 

som normalvis gäller för detta undantag.113 Bland dessa rekvisit ingår att användningen av ett skyddat 

verk sker ”i enlighet med god sed samt i den utsträckning som krävs med hänsyn till det särskilda 

 
109 Pelham punkt 25. 
110 Pelham punkt 74. 
111 T.ex. konstaterar Geiger (2015, s. 432) i en relativt nyligen publicerad artikel att citatet verkar vara gångbart enbart 
inom litteraturen. 
112 Se t.ex. Bently & Aplin 2018, s. 1. 
113 Pelham, punkt 68-70. 
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ändamålet” för att “illustrera ett uttalande, försvara en ståndpunkt eller göra det möjligt att för-

nuftsmässigt ställa verket mot användarens uttalanden”.114 Detta konstateras resultera i ett krav på att 

användaren av ett skyddat verk ska ha som syfte att ingå en dialog med verket.115 I detta skede av 

argumenteringen står vi inför det problem som presenterades i föregående stycke. Omvandlingen av 

citatrekvisiten till ett krav på att man ska ha ett syfte att ingå dialog kan nämligen inte i sig tänkas 

göra citatundantaget mer tillämpligt på tonsättning, med eventuellt undantag för den typ av lyric 

sampling.116 EUD fortsätter emellertid genom att konstatera att musikaliskt skapande och sampling 

kan utgöra ett godtagbart citat: “När skaparen av ett nytt musikaliskt verk använder sig av ett ljudav-

snitt (sample) från ett fonogram som är igenkännbart vid lyssning av det nya verket, kan använd-

ningen av ljudavsnittet … utgöra ett citat enligt artikel 5.3 d i direktiv 2001/29 … under förutsättning 

att denna användning har till syfte att ingå en dialog med det verk från vilket ljudavsnittet hämtats 

samt att rekvisiten i artikel 5.3 d är uppfyllda.117 Detta ställningstagande kan bejublas som en stor 

vinst för sampling och per analogi också för alla typer av härledd konst i allmänhet. EUD beskriver 

dock inte kännetecknen för denna dialog; vi vet således att sampling kan vara godtagbar citering, men 

inte hur detta uppnås.  

4.2.2 Vilken typ av verksamhet uppfyller rekvisiten för citat? 
Räckvidden av upphovsrättens inskränkningar ska enligt EUD:s utsago göras genom en definition av 

de relevanta begreppens “sedvanliga betydelse i vanligt språkbruk”.118 Därmed måste man för det 

första definiera när en tonsättare kan anses ingå en dialog med ett främmande verk, eftersom detta 

enligt EUD:s tolkning gör undantaget för citat tillämpligt. För det andra måste den normalspråkliga 

innebörden av begreppet (musikaliskt) citat klargöras. EUD:s fasta praxis slår nämligen mer eller 

mindre vattentätt fast att en verksamhet som till sin normalspråkliga betydelse motsvarar definitionen 

på (musikaliskt) citat måste godtas såsom ett godtagbart utövande av InfoSoc artikel 5.3 d.119  

 

Hur definieras ordet dialog? Det får fyra olika definitioner i Merriam-Websters ordbok:120 

● ett skriftligt alster där två eller flera karaktärer samtalar 

 
114 Ibidem. 
115 Pelham punkt 71, kursivering av skribenten. 
116 Se avsnitt avsnitt 2.2. 
117 Pelham, punkt 72. 
118 Pelham punkt punkt 70. 
119 Förutsatt att också de andra rekvisiten uppfylls, dessa inkluderar bl.a. att källmaterialet lagligen gjorts tillgängligt för 
allmänheten, källan anges och att användningen sker i enlighet med god sed. 
120 https://www.merriam-webster.com/dictionary/dialogue 
Fri översättning av skribenten. Hämtat 13.9.2020. 
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● ett samtal mellan två eller flera parter eller utbyte av idéer och åsikter 

● samtalselementen i ett litterärt eller dramatiskt verk 

● en flerstämmig musikalisk komposition som påminner om ett samtal 

Ett samtal och utbyte av olika typer av information betonas starkt då dessa definitioner betraktas som 

en helhet. Det är pikant att den fjärde definitionen uttryckligen nämner ett musikaliskt fenomen, men 

denna typ av dialog har dock inget värde för diskussionen kring citat. Här avses nämligen en situation 

där olika stämmor växlar musikaliskt förenligt material fram och tillbaka utan att några ambitioner 

på att upprätta förbindelser till andra verk finns.121 Det som emellertid har en betydelse för diskuss-

ionen är det faktum att ett utbyte av idéer lyfts fram som ett exempel i ordboksdefinitionen. Detta 

verkar nämligen minska kravet på att den relevanta informationen ska ha en klar verbal betydelse 

eller innebörd, vilket i sin tur gör rekvisiten för dialog väsentligen lättare att uppnå inom musikalisk 

komposition. Att “låna” en melodi från en annan kompositör kan utan vidare tänkas leda till ett utbyte 

av idéer mellan två tonsättare, eller åtminstone står detta betydligt närmare till hands än att ett åsikts-

utbyte mellan tonsättarna skulle försiggå. Idéutbytet går i och för sig bara i en riktning, men detta 

avviker inte från den traditionella användningen av citat. I detta avseende måste man nämligen 

komma ihåg att citatundantagets ordalydelse varken i InfoSoc eller Bernkonventionen fordrar upp-

rättandet av en dialog såsom ett ömsesidigt informationsutbyte. Det är svårt att säga när infogandet 

av en främmande idé i en ny komposition upprättar en dialog på ett sätt som får konkret juridisk 

verkan, men högst sannolikt måste man utgå från det allmänna kravet på att användningen ska moti-

veras av ändamålet. EUD ger inga ytterligare direkta ställningstaganden angående förutsättningarna 

för dialog, så man kan bara spekulera om de enligt unionsrätten giltiga förutsättningarna för citat.  

 

Begreppet musikaliskt citat har heller inte någon klar definition i EUD:s praxis. Undantaget för citat 

härstammar från litteraturen, vilket lätt kan komma att påverka dess tillämpning på andra former av 

skapande verksamhet. Således bör man vara försiktig med att flytta över de inom litteraturen utveck-

lade rekvisiten som sådana:122 Man får inte förbise att citeringen i samplingsfall utförs inom ramen 

för musikaliskt, inte litterärt skapande, varvid förekomsten av en meningsfull dialog bör utgå från 

musikaliskt (och inte litterärt) betingade faktorer. Att handla på ett annat vore inte i linje med den 

konstdisciplinsneutrala och med konstens frihet samstämmiga tolkningslinje som EUD förespråkar 

 
121 Naturligtvis kan denna typ av dialog också upprätthållas genom användning av material från främmande verk, såsom 
i Tchaikovskys uvertyr 1812, där kompositörens eget material blandas med den ryska kejsarhymnen och marseljäsen, 
men då föreligger citat och dialog parallellt och inte som rekvisit för varandras existens. 
122 Ett liknande argument framförs i i Bently m. fl. 2019, punkt 4.5 och 4.6. 
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på basis av allmänna unionsrättsliga principer och bestämmelser.123  Relevansen av denna frågeställ-

ning påvisas av Jüttes och Quintais analys av fallet Pelham, där de påpekar att EUD:s linjedragning i 

praktiken lär resultera i en hög tröskel för citatundantagets tillämplighet, eftersom det antas visa sig 

svårt att påvisa ett syfte att ingå dialog. Det anses speciellt svårt att åberopa citat ifall källavsnitten 

inte innehåller någon sångtext.124  

 

Jüttes och Quintais tolkning – i synnerhet det sistnämnda ställningstagandet gällande ”behovet” av 

sångtext – baserar sig uppenbarligen på antagandet att den information som förs från ett verk till ett 

annat bör vara av verbal karaktär, såsom en åsikt eller ett ställningstagande. Ifall denna ståndpunkt 

skulle godtas, kunde man utgå från att surface sample och i synnerhet lyric sample skulle ha goda 

chanser att uppfylla förutsättningarna för citat, åtminstone ifall de samplade avsnitten innehåller ord 

vars språkliga innebörd kan uppfattas. Problemet med detta är att det inte finns några övertygande 

argument för att surface eller lyric samples skulle anses mer förtjänta av “citatstatus” än icke-verbala 

structural samples, såsom t.ex. den sampling som var föremål för fallet Pelham.125 Den enda skillna-

den verkar vara att de förstnämnda alternativen till sin natur är mer lika litterära citat. De medger en 

mer konkret kommentering av källverken, vilket kunde tänkas förefalla mer likt en dialog mellan två 

verk. Denna typ av kommenterande citering förekommer förvisso inom musikaliska konstformer, 

men den är mycket sällsynt och leder i praktiken till att enbart musik som använder sig av ord (såsom 

sånger och dramatiska eller sceniska verk) kan komma på fråga.126 

 

Szpunar lyckas bättre med att ta denna aspekt i beaktande i sin tolkning av citatundantagets tillämp-

ning på musik.127 Han anser att det inte på samma sätt som inom litteraturen behöver vara fråga om 

kritik eller recensioner, utan den behövliga dialogen kan uppnås genom bl.a. polemik eller hyllning, 

 
123 Pelham punkt 72. 
124 Jütte & Quintais 2019 III, under rubriken “Musical Quotation”. 
125 Se avsnitt 4.2.3.1 för en detaljerad beskrivning av samplingen i låten Nur mir, som var omstridd i fallet Pelham. 
126 Ett typexempel på ett musikaliskt citat som liknar litterär citering är den som förekommer i akt 2 scen 5 i Mozarts 
opera Don Giovanni, där musikaliska utdrag ur tre berömda verk ("O quanto un sì bel giubilo" ur Vicente Martín y Solers 
Una cosa rara, "Come un agnello" ur Giuseppe Sartis Fra i due litiganti il terzo gode och "Non più andrai" ur Mozarts 
egen Le Nozze di Figaro) spelas med följden att karaktärerna i den pågående operan kommenterar den musik som fram-
förs. Samtliga tre verk var mycket nya och aktuella vid Don Giovannis premiär, varvid detta förfarande kan betraktas som 
att bryta fjärde väggen, d.v.s. att illusionen om teaterstyckets verklighet bryts genom att direkt tala till publiken. Att 
citattröskeln inom musiken ska ställas så högt att den enbart uppnås i dylika mycket sällsynta situationer känns inte till-
fredsställande, låt oss nämligen erinras om att EUD förespråkar en tolkningslinje som i tillräcklig och proportionell mån 
beaktar konstens frihet och garanterar undantagens effektivitet. 
127 Szpunars (2019 I, punkt 73) ställningstagande angående citering får ytterligare tyngd av att EUD uttryckligen hänvi-
sar till det i sitt avgörande.   
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förutsatt att det finns ett samspel.128 Två viktiga observationer kan göras här, för det första att Szpunar 

inte anser polemik och hyllning vara de enda alternativen, utan också andra sätt att ingå en dialog 

kunde tänkas uppfylla rekvisiten. För det andra är den enligt Szpunar godtagbara verksamheten “hyll-

ning” till sin sedvanliga betydelse uttryckligen en åtgärd som kräver informationsgång bara i en rikt-

ning. Det ter sig ingalunda långsökt att ett sampels närvaro i ett härlett verk i sig skulle utgöra en 

form av hyllning, i synnerhet ifall samplet tagits ur ett berömt fonogram.129 Detta följer av den enkla 

orsaken att det är svårt att hitta andra rimliga argument för att idka uppenbart igenkännbar sampling 

än en uttrycklig önskan att fästa publikens uppmärksamhet vid källverket och skapa en förbindelse 

mellan de två verken.130 Naturligtvis finns det också andra skäl att sampla, men dessa situationer torde 

understiga igenkännbarhetströskeln, vilket enligt EUD:s linjedragning gör dem godtagbara med stöd 

av att delvis mångfaldigande inte är för handen.131 Enligt Szpunars är desedvanliga citatrekvisitens 

primära roll att göra det möjligt att skilja ett citat från ett plagiat, vilket intuitivt låter som ett starkt 

argument i samplarens favör. Man kan ju inte rimligtvis tänka sig att samplaren agerat i plagierings-

syfte, d.v.s. att han skulle ha använt samplet i brist på egna musikaliska idéer med förhoppningen att 

den uppenbart igenkännbara användningen av Metall auf Metall inte skulle upptäckas. Således vore 

den enda rationella orsaken bakom samplingen att Pelham ville fästa uppmärksamhet vid källverket 

och sätta in det i en ny kontext.132  

 

Szpunar tänker dock inte i dessa banor, utan hävdar utan att tveka att ingen dialog är för handen i det 

aktuella fallet, eftersom utdraget “är för kort för att medge något som helst samspel”.133 Detta ställ-

ningstagande är mycket förvånande, i synnerhet eftersom det formuleras i så starka ordalag. Den 

generella tillämpligheten av detta resonemang måste ifrågasättas inte bara i anknytning till musika-

liskt citat, utan kring alla typer av konstnärligt betingade hommage i allmänhet. Ifall den källa som 

hänvisas till är tillräckligt berömd, räcker också en mycket subtil hänvisning till för att källan ska 

kännas igen inom sin nya kontext; Beethovens femte symfoni kan kännas igen genom en mycket 

 
128 Szpunar 2019 I, punkt 64. 
129 Uppsökningen av esoteriska samplen kan ha ett egenvärde för hiphop-producenten, men att låna ett berömt sample har 
det inte, eftersom “vem som helst” kunde hitta det. 
130 Se diskussionen i avsnitt 2.3. 
131 Se avsnitt 4.1. 
132 I själva verket har Pelham sagt att han inte kände till samplets ursprung, men trots detta kvarstår faktum att han var 
uppenbart medveten om att samplingen var igenkännbar. Samplingskulturen bygger överlag på att man sätter in gamla 
inspelningar i en ny kontext och att en tillräcklig mängd bearbetning eller flipping (se avsnitt 2.2) rättfärdigar samplingen. 
Denna tradition har Pelham uppenbarligen velat agera i samstämmighet med. 
133 Szpunar 2019 I, punkt 67. 
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diskret anspelning på dess huvudmotiv, och likaså för blotta yttrandet av ordet “Rosebud” omiss-

kännligt tankarna till filmen Citizen Kane. Dylika hänvisningar torde utan vidare medges vara en 

form av hommage och därmed upprätta ett samspel, vilket i sin tur borde medföra att ett godtagbart 

citat föreligger. Nästa fråga blir förstås till vilken grad hiphopartisternas sampling kan jämföras med 

detta. Den mest tillåtande tolkningen är att all igenkännbar användning av andra verk som görs i god 

tro134 upprättar ett samspel genom antingen kritik eller hommage, medan tröskeln kan höjas genom 

att ställa strängare kvalitativa och kvantitativa krav på användningen. Naturligtvis kan man inte for-

mulera en praxis som ger varje musiker carte blanche att sampla ohämmat med stöd av citatundanta-

get, så en bedömning in casu måste tillämpas. Det återstår att se hur rekvisiten utformas i praxis.  

 

Liksom var fallet angående bedömningen av ett sampels igenkännbarhet, måste man ännu fråga vems 

uppfattning av den normalspråkliga betydelsen av musikaliskt citat som ska gälla. I detta avseende 

kan påpekas att begreppet citat används rutinmässigt inom musikvetenskapen och den musikaliska 

jargongen för att beskriva en tonsättares “lån” av material ur ett främmande verk för att skapa ett nytt 

eget verk.135 Likaså drar flera tvärdisciplinära forskare paralleller mellan de lån av material som 1700- 

och 1800-talens stora klassiska kompositörer idkade och den sampling som dagens hiphop-producen-

ter sysslar med.136 En viktig poäng i musikvetenskapens användning av begreppet citat är att det an-

vänds oberoende av om musiken innehåller ord (t.ex. sångtext) eller någon möjlighet till en talad 

dialog, såväl melodislingor på några noter som väldigt subtila hänvisningar betraktas som citat.137 

Ska denna definition av ett musikaliskt citat eller jämförelserna mellan anrika mästerverk138 och da-

gens hiphop- och mashupkultur tillmätas någon betydelse för bedömningen av citatundantagets räck-

vidd enligt InfoSoc? Eller beror detta på att den musikvetenskapliga litteraturen av en slump använder 

sig av ett begrepp som till synes förefaller vara synonymt med InfoSoc 5.3. d, men vid noggrannare 

analys visar sig ha en annan innebörd och funktion?139 EUD:s uppmaning att granska begreppets 

 
134 Med god tro avses här att hiphopproducenten agerar i syfte att åstadkomma ett nytt självständigt verk och utan avsikt 
att låta förstå att han själv skapat alla ljud som ingår i fonogrammet ab initio.  
135 T.ex. Ballantine 1979 och Burkholder 1995. Exempel på musikvetenskapens användgning av begrepet citat finns i 
mycket stora mängder, vilket också Bently & Aplin (2018, s. 5) påpekar. 
136 T.ex. Arewa 2006, s. 547. Sewell (2013, s. 56) å sin sida ser paralleller mellan hiphopens sampling och den typ av 
intertextualiserande citatpraxis som företrädarna för kompositionsskolan Ars Nova använde sig av under 1300-talet. 
137 Ballantine 1979, s. 171-172. 
138 T.ex. J.S. Bachs Goldbergvariationer genomför något som är frapperande likt sampling i sitt Quodlibet-avsnitt. Se 
Braatz 2005. 
139 Detta är t.ex. fallet angående musikvetenskapens användning av begreppet parodi för att beskriva en typ av härlett 
skapande som i stor grad liknar transformativ användning med omfattande citat. Trots att ordet ”parodi” används, har 
denna typ av skapande inget med humor, kritik eller förlöjligande att göra. Se t.ex. https://www.britannica.com/art/pa-
rody-music, hämtat 26.9.2020. 
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normalspråkliga betydelse “med beaktande av det sammanhang i vilket de[t] används och de mål som 

eftersträvas med de föreskrifter de[t] ingår i”140 hjälper inte med att finna ett svar på dessa frågor, 

eftersom det verkar finnas en så stor variation mellan olika uppfattningar om begreppet.141  

4.2.3 Var citat för handen i fallet Pelham? 

4.2.3.1 Vad handlade fallet Pelham om? 
Jütte drar på basis av Pelham slutsatsen att försvaret av samplingen beror på typen av sampling som 

idkas. Ifall det är fråga om icke-igenkännbar sampling föreligger inte fonogramproducentens rätt 

p.g.a. delvis mångfaldigande inte är för handen. Ett mer omfattande sampel är sannolikt igenkännbart, 

varvid det kan försvaras med hänvisning till undantaget för citat.142 Detta är en ypperlig sammanfatt-

ning av rättsläget, men för att det ska ge reell klarhet angående rätten att sampla, måste man granska 

EUD:s – och den unionsrättsliga regleringens – ställningstaganden kring den yttersta räckvidden för 

citatundantagets kraft att åsidosätta rättighetsinnehavarens ensamrätt. De tillämpliga bestämmelserna 

och domstolens argumentation kring dessa har redan redogjorts för, låt oss därför nu granska förut-

sättningarna för citat i ljuset av den mer detaljerad granskning av fallets omständigheter. 

 

Fallet Pelham C-476/17 hade en mycket lång historia i olika tyska rättsinstanser. Fallet handlar om 

att Moses Pelham och Martin Haas i sin låt Nur mir hade samplat en ca 2 sekunder lång rytmsekvens 

som tagits ur låten Metall auf Metall, som i sin tur finns på musikgruppen Kraftwerks album Trans 

Europa Express.143 Det samplade avsnittet loopas144 under hela loppet av den härledda låten. Nur mir 

är komponerad av Moses Pelham och Martin Haas och framförs av Sabrina Setlur. Pelham GmbH 

hade inte klarerat samplet, varvid rättighetsinnehavarna, hädanefter Kraftwerk145, väckte talan. Pro-

cessen blev så långvarig på nationell nivå dels för att Pelhams upprepade gånger ville överklaga till 

högre instans och dels för att domstolarna inte till en början i tillräcklig mån gav betydelse åt den 

 
140 Citatet finns i Pelham punkt 70 och hänvisar till Deckmyn punkt 14. 
141 Szpunars, Quintais & Jüttes och skribentens tolkningar skiljer sig uppenbarligen markant från varandra. 
142 Jütte 2019, s. 828-829. 
143 Ralf Hütter och Florian Schneider-Esleben är medlemmar i musikgruppen Kraftwerk och bägge spelar på fonogram-
inspelningen av Metall auf Metall. Ralf Hütter är låtens kompositör.  
144 Upprepas i slinga. 
145 Se fotnot x (för tillfället finns den rakt ovanför denna). Eftersom svaraden i EUD enbart hänvisade till de rättigheter 
som tillkommer den juridiska person som innehar fonogramrättigheten, känns det naturligt att hänvisa till denna part som 
Kraftwerk framom de naturliga personerna Hütter och Schneider.  
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grundläggande rättigheten till fri användning, Freie Benutzung, som finns i UrhG 24 §.146 I BGH147 

dömdes målet till Kraftwerks fördel, men den tyska grundlagsdomstolen återförvisade fallet med hän-

visning till att de grundläggande rättigheterna måste bedömas i större omfattning, varpå ärendet 

hänsköts till EUD.  

 

Det ur Metall auf Metall lösgjorda samplet är perkussivt till sin natur och består av fem malletslag 

ackompanjerat av ett backbeat. Avsnittet får en melodisk karaktär tack vare ändringar i tonhöjd under 

loppet av det fem noter långa motivet. Betraktat som en helhet har avsnittet en förhållandevis distinkt 

karaktär, eftersom samplets övergripande rytmiska prägel kryddas med melodiska och klangliga fi-

nesser. Nur mir börjar med att presentera samplet som sådant i ett aningen långsammare tempo. Det 

är alltså fråga om intact structure sampling, där samplet till en början utgör en väsentlig del av rytm-

sektionen i Nur mir. Trots att samplet till en början kan uppfattas tydligt, kompletteras rytmsektionen 

ända från låtens början av element gjorda av den härledda låtens tonsättare. I jämn takt tillförs ytter-

liga nya musikaliska element, vilket gradvis gör samplet svårare att urskilja. Först tillsätts ett stråk-

motiv i det högre registret, sedan en förenklad version av den basgång (noterna g-b-c-g) som i en mer 

utsmyckad form kommer att dominera hela resten av låten. Från 18–20 sekunder presenteras en s.k. 

fill, som döljer alla musikens andra beståndsdelar, och då sångavsnittet börjar efter 20 sekunders 

speltid har så många främmande element infogats att det samplade avsnittet inte rimligtvis kan anses 

igenkännbart.  

4.2.3.2 Vad får detta för konsekvenser? 
Igenkännbarheten är avgörande för huruvida samplingen ska granskas enligt 2 c (delvis mångfald-

igande föreligger) eller 5.3 d (fonogramproducentens ensamrätt åsidosätts med stöd av citat). Hur ska 

denna utgångspunkt appliceras på omständigheterna i fallet Pelham? Helt klart är att även en genom-

snittslyssnare148 kan känna igen källfonogrammet i början av låten trots att vissa av Moses Pelham 

och Martin Haas komponerade element tillsatts, varvid ett försvar som hävdar att rekvisiten för delvis 

mångfaldigande inte föreligger vilar på svag grund.149 Ifall samplet är igenkännbart återstår att 

granska förutsättningarna för citat. Ifall samplet kan kännas igen – vilket det rimligtvis kan – måste 

Pelham påvisa ett syfte att ingå dialog med Metall auf Metall samt uppfyllda de övriga rekvisiten för 

 
146 UrhG (Tyska lagen om upphovsrätt och närstående rättigheter) 24 § lyder enligt följande: “Ett självständigt verk som 
har skapats genom fri användning av någon annans verk får offentliggöras och utnyttjas utan samtycke från det använda 
verkets upphovsman”. Detta undantag har motiverats genom att hänvisa till kulturproduktionens kumulativa natur, dvs. 
att allt kulturellt skapande åtminstone till viss mån måste bygga på tidigare verk.  
147 Bundesgerichtshof, d.v.s. Tysklands federala högsta instans för civil- och brottmål. 
148 Det är oklart huruvida bedömningen ska göras av en expert eller en genomsnittslyssnare, se avsnitt 4.1.2. 
149 Se kapitel 4.1.  
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ett godtagbart citat. Därmed måste innebörden av såväl “syfte” som “dialog” fastställas, varav det 

förstnämnda är betydligt mer lätthanterligt. Förhållandet mellan syfte och faktiskt effekt har diskute-

rats angående begreppet parodi i anknytning till fallet Deckmyn;150 här reflekterade man över 

huruvida kravet på att ett verk ska ha ett humoristiskt syfte kan anses vara uppfyllt ifall upphovsman-

nen försöker få sin publik att skratta, men inte lyckas med detta. En analogi till straffrättens lära kring 

straffbara och otjänliga försök ter sig träffande i detta avseende. En välavvägd balans kunde upprättas 

genom att ett försök att vara humoristisk skulle anses uppfylla det relevanta rekvisitet, under förut-

sättning att det inte är fråga om ett otjänligt försök (att få sin publik att skratta angående parodi eller 

att uppfatta samspelet mellan källverk och härlett verk angående sampling). Samma resonemang 

känns naturligt angående syftet att ingå dialog; syftet måste föreligga ifall skaparen av det nya verket 

upprättat en förbindelse mellan verken och dessa åtgärder inte kan anses vara otjänliga för syftet. 

Åtgärdernas tjänlighet beror i sin tur på hur kraven på en dialog ställs upp.  

 

Begreppet dialog är väsentligen mer svåruppnått, och torde för att kunna godtas inom sampling för-

utsätta att en analogi till litteraturen inte genomförs för bokstavligt. Ovan redogjordes för att en nor-

malspråklig definition av ordet dialog rimligtvis måste omfatta ett utbyte av idéer, medan en hållbar 

tolkning av rekvisiten för citat inte kan förutsätta ett ömsesidigt eller kontinuerligt informationsutbyte 

mellan källverk och härlett verk. Detta ger vid handen att det borde räcka att samplaren tagit en idé 

från Metall auf Metall och infogat det i Nur mir i syfte att lyssnaren ska kunna uppfatta det främmande 

verket och därmed bilda en association till Metall auf Metall. Att hävda att dessa omständigheter inte 

var för handen i fallet verkar långsökt. Pelham kan nämligen med fog anses upprätta ett samspel 

mellan de två verken då han väver in det främmande avsnittet i den nya kontexten: Först presenteras 

samplet nästan som sådant och tillför gradvis med samplet förenliga musikaliska element i helheten 

med följden att samplet småningom absorberas i den nya kontexten. Överlag förefaller det i ljuset av 

vad som presenterats ovan svårt att försvara att detta inte borde anses motsvara den citeringspraxis 

som idkas inom den akademiska litteraturen mutatis mutandis. Således måste man utgå från att samp-

lingens förenlighet med citatundantaget inte bör åsidosättas med hänvisning till att kravet på samspel 

inte skulle ha uppnåtts. 

4.2.3.3 Vad talar emot rätten att sampla med stöd av undantaget för citat? 
Vilka faktorer talar då emot citatundantagets tillämplighet i sådan grad att det motiverar en dom till 

samplarens nackdel? I ljuset av en analogi till litteraturens citatpraxis kan två problem påpekas. För 

 
150 Rosati 2016, s. 6–7. 
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det första har man inte i det härledda verket tydligt avgränsat var citatet börjar och slutar, varpå lyss-

naren inte obehindrat kan urskilja samplet som ett främmande element. Detta var enligt generaladvo-

katen en omständighet som starkt talade emot citatundantagets tillämplighet.151 Även EUD reflekte-

rade över denna utmaning – och hänvisade härvidlag direkt till det avsnitt i generaladvokatens förslag 

där dessa utmaningar lyftes fram – men nöjde sig med ett krav på att det främmande verket ska iden-

tifieras, vilket ter sig som ett betydligt mindre strängt krav. Man kunde gott tänka sig att en tillräcklig 

identifiering av ett främmande verk åstadkoms ifall man i samband med delgivning av upphovsmän-

nens namn och annan sedvanlig information nämner vilka låtar som samplats. Detta tolkningsalter-

nativ känns också förenligt med InfoSocs ordalydelse, som slår fast att källan ska nämnas “ifall detta 

inte visar sig vara omöjligt”.152 Inget tyder på att källhänvisningen skulle måsta vävas in i det nya 

verket på samma sätt som är kutym inom t.ex. den akademiska litteraturen, varvid det inte heller finns 

några uppenbara hinder för att anse det tillräckligt att källan namnges på något annat (för den veder-

börliga konstdisciplinen) lämpligt sätt.  

 

Det andra problemet med samplingscitat i förhållande till en litteraturanalogi hör ihop med lyssnarens 

möjlighet att bli medveten om användningen av ett främmande verk eller alster. BGH lyfte också 

fram precis detta argument för att utesluta citatets tillämplighet då fallet Pelham behandlades på nytt 

efter att EUD:s förhandsavgörande erhållits.153 Denna ståndpunkt är inte utan meriter. Ifall det främ-

mande avsnittet inte inkorporerats i det härledda verket tillsammans med en uttrycklig källhänvis-

ning154 kommer inte informationen om de sampel som använts till alla potentiella lyssnares känne-

dom. Ifall låten t.ex. spelas på en offentlig plats via en radiokanal, kan en lyssnare inte bli medveten 

om vare sig användningen av sampel eller källfonogrammets rättighetsinnehavare. I detta avseende 

måste betydelse dock ges åt det faktum att merparten av all musikkonsumtion numera äger numera 

rum via strömningstjänster, där den behövliga informationen lätt kan delges i låtbeskrivningen som 

visas i samband med att låten spelas upp. Likaså vore ett krav på uttrycklig hänvisning i den härledda 

låten uppenbart utmanande att genomföra på ett estetiskt ändamålsenligt sätt.155 De försämrade för-

utsättningarna för att verkställa sampling enligt dess sedvanliga estetiska kriterier erinrar också om 

kravet på proportionalitet i denna typ av avvägningar; utöver den icke-kategoriska formuleringen i 

 
151 Szpunar 2019 I, punkt 65. 
152 InfoSoc artikel 5.3 d. 
153 BGH 2020, punkt dd. Även Szpunar (2019 I, punkt 65) fäster stor vikt vid att samplet ofta helt ingår i den nya låten i 
en bearbetad form och anser att det därför inte kan urskiljas som ett främmande element, vilket i sin tur innebär att intrång 
föreligger. 
154 T.ex. så att sångtexten meddelar lyssnaren om samplingen före och efter citeringen. 
155 Man skulle i praktiken måsta bryta fjärde väggen på ett sätt som inte intuitivt ter sig speciellt lockande ur estetisk 
synvinkel. 
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InfoSoc156 talar också EUD:s praxis (som betonat att man inte kan tillämpa ensamrätten på ett sätt 

som äventyrar de grundläggande rättigheterna) för en tillåtande inställning till undantaget för citat. 

Att framställa ett absolut krav på källhänvisningens inkorporering i det härledda verket ter sig opro-

portionerligt gynnsamt för fonogramproducentens ensamrätt visavi konstens frihet, eftersom de este-

tiskt betingade incitamenten att sampla skulle minska. Detta kan med fog kan anses tvivelaktigt inom 

ramen för såväl InfoSoc som den proportionalitetsbedömning som EUD:s praxis och också EMRK 

10 artikel påbjuder.157  

 

Utöver analogin till litterär citering kan också kravet på att citatet ska vara förenligt med god sed visa 

sig problematiskt. Samplingen får för att citat ska kunna åberopas inte överskrida gränserna för vad 

som är ”nödvändigt för att uppnå det syfte som citatet strävar att uppnå”.158 Innebörden av dessa 

mycket traditionella rekvisit för godtagbart citat får varierande definitioner från fall till fall,159 så en 

restriktiv definition av denna förutsättning kan gott tänkas utgöra en avgörande stötesten för samp-

lingen. Dock leder den oklara praktiska innebörden av denna förutsättning också till att man heller 

inte kan slå fast några starka och generellt tillämpliga teser vare sig för eller emot sampling, i alla fall 

så länge som ingen fast rättspraxis kring sampling har utvecklats. En indikation på att Pelham inte 

handlade på ett tillbörligt sätt fås av att tvisten överhuvudtaget uppstod och att den prövades under 

en så lång tid.160 Fallet var nämligen speciellt såtillvida att bägge parterna praktiserande musiker och 

producenter,161 varvid Kraftwerks ovilja att godta den icke-klarerade sampling som Pelham genom-

fört kunde anses utgöra en indikation på att Pelhams förfarande inom branschen ansågs förkastligt 

och således är oförenligt med t.ex. god sed. Naturligtvis är Pelham också en aktör inom musikbran-

schen, vilket samtidigt tyder på en motsatt slutsats; någon tydlig syn på branschens uppfattning om 

samplingens godtagbarhet verkar därmed inte kunna hittas. Inom hiphopgemenskapen tenderar samp-

ling av andras verk godtas ifall det bearbetats tillräckligt.162 I detta avseende kunde hiphopgemen-

skapens uppfattning om samplingens godtagbarhet anses påminna om den argumentation som anser 

att bearbetning eller transformation av ett skyddat verk eller alster ”rentvår” det intrång som prima 

 
156 InfoSoc artikel 5.3 d kräver enbart att källan ska nämnas “ifall detta inte visar sig vara omöjligt”. 
157 EMRK artikel 10 behandlas i avsnitt 5.5. 
158 Pelham punkt 69. 
159 Bently & Aplin 2018, s. 9–10.  
160 Den ursprungliga talan väcktes 8.3.1999 och EUD:s avgörande gavs 29.7.2019. Målet kommer slutligen att avgöras 
av BGH (målet är anhängigt), men i princip kunde detta slutliga tyska avgörande ännu överklagas till ED. 
161 I allmänhet brukar det vara distributionsaktörerna som är aktivast med att göra fonogramproducentens rätt gällande, 
såsom var fallet i tvisten kring The Grey Album. Se Demers (2006, s. 139-141) angående detta. 
162 Se diskussionen kring begreppet flipping och dess relation till biting i slutet av avsnitt 2.3. 
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facie verkar föreligga.163 Trots att det i och för sig är intressant att utforska den professionella gemen-

skapens uppfattning av god sed och dylika konstruktioner, måste man – liksom konstaterades i an-

knytning till musikvetenskapens användning av begreppet citat – komma ihåg att det som slutligen 

avgör den juridiska innebörden av musikaliskt citat och dess förenlighet med god sed inte är bran-

schens aktörers uppfattning, utan rättsordningens definition av de relevanta begreppen. Således är 

utformningen av denna typens rekvisit beroende av att en tillräckligt omfattande rättspraxis som ut-

tryckligen behandlar sampling växer fram.  

 

Geiger lyfter fram en ytterligare potentiellt betydelsefull omständighet som verkar till samplingens 

nackdel; nämligen att uteblivandet av ersättning för rättighetsinnehavarens kan stärka domstolsvä-

sendets vilja att tolka undantagen snävt.164 En dylik inställning har ansetts speciellt kännetecknande 

för kontinental rätt.165 Detta är en ingalunda osannolik hypotes, men föranleder frågan om vad som 

egentligen skyddas i och med den restriktiva lagtillämpningen; är det i ljuset av de grundläggande 

rättigheternas växande betydelse befogat att förhålla sig restriktivt till att anse citat tillämpligt på 

sampling? Vilken typ av skada uteblir i praktiken tack vare ett snävt förhållningssätt till undantaget 

för citat, och är följderna av denna snäva tolkning proportionerliga i förhållande till den skada som 

incitamenten för att skapa härledda verk lider?  

 

Den tyska grundlagsdomstolen166 har gett konkret betydelse åt denna typ av proportionalitetsbedöm-

ning då räckvidden av undantaget för citat diskuterats, och vissa synpunkter kan presenteras här för 

att illustrera den problematik som nu är för handen. Fallet Germania 3 handlade om att en pjäsförfat-

tare använde sig av långa citat av Bertolt Brecht, vilket dennes rättighetsinnehavare motsatte sig. 

BVerfG tillmätte konstens frihet en stor betydelse för bedömningen; ifall ett främmande verk citeras 

inom ramen för konstnärligt nyskapande, bör undantaget för citat också tolkas utvidgande.167 Ytter-

ligare påpekades att det var fråga om ett intrång som åsamkade minimal finansiell skada samt att 

upphovsmannen till en viss mån också måste finna sig i att konstverk ställvis blir en del av den all-

männa domänen.168 BverfG gav även i fallet Pelham betydelse åt de ekonomiska följderna av cite-

ringen, sampling ansågs kunna utgöra intrång enbart ifall rättighetsinnehavaren orsakas en påtaglig 

 
163 Se avsnitt 5.3.2. 
164 Geiger 2017, s. 14. En liknande tankegång presenteras också i Geiger 2015, s. 439.  
165 Geiger & Izyumenko 2019, s. 12. 
166 Bundesverfassungsgericht, hädanefter BverfG. 
167 BverfG 2000. 
168 Uttrycket public domain, som avser att ett verk som i princip kunde vara upphovsrättsskyddsgillt inte [längre] är det, 
saknar en formell svenskspråkig översättning. Den “kulturella allmänningen” har föreslagits. 
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ekonomisk skada.169 Därtill godtogs också analogin mellan upphovsmannens och fonogramprodu-

centens position i förhållande till den fria användningen av skyddat material; det faktum att man 

använde sig av ett alster (d.v.s. ett fonogram som skyddas av en närstående rättighet) snarare än ett 

verk ansågs inte kunna åsidosätta samplarens rätt till fritt skapande.170  

 

Dessa ställningstaganden har naturligtvis ingen betydelse för den harmoniserade unionsrättens inne-

håll, men påvisar att den kontinentala rättens potentiellt avvisande förhållningssätt till användning av 

skyddat material utan ersättning inte utesluter tillämpligheten av inskränkningar som tar avstamp i 

grundläggande rättigheter. BverfG:s resonemang aktualiserar därtill frågan om till vilken del regle-

ringen ska skydda rättighetsinnehavarens pekuniära intressen och till vilken del man skyddar något 

annat intresse, t.ex. det med de moraliska rättigheterna förknippade förhållandet mellan verk och 

upphovsman.  

4.2.3.4 Vad blir helhetsintrycket av citatundantagets förutsättningar enligt InfoSoc? 
Denna långa serie av spekulation kring citatundantagets tillämplighet kan avslutas med att ännu en 

aspekt som verkar till samplingens fördel: EUD måste uppenbarligen ha haft någon specifik form av 

godtagbar citeringsverksamhet i åtanke, eftersom domstolen trots allt explicit ville slå fast att samp-

ling kan utgöra ett citat enligt artikel 5.3 d. Den tilltänkta typen av godtagbar citering genom sampling 

kan inte heller rimligtvis ha varit en alltför hypotetisk eller långsökt situation, utan en som kunde 

tänkas uppstå relativt spontant.171 I ljuset av detta är det beklagligt att EUD inte uttalade sig utförligare 

om ämnet, och att den slutsats som presenteras i punkterna 73 och 74 är så kortfattad, eftersom ett 

mer konkret ställningstagande angående Pelhams agerande (t.ex. i stil med generaladvokatens enty-

diga ogillande172) hade gjort det lättare att fastställa vilken typ av citering som uppfyller rekvisiten 

för citat.  

 

Oklarheten angående förutsättningarna för citat leder sannolikt till att den osäkerhet som finns kring 

citatundantagets tillämplighet sannolikt i praktiken höjer tröskeln för att en samplingsartist vill göra 

sin rätt att sampla gällande i domstol. Artisten torde nämligen p.g.a. den pekuniära risken som för-

knippas med domstolsbehandling föredra en avtalslösning,173 vilket sannolikt leder till en förhållan-

 
169 BVerfG 2016, punkt 110.  
170 Ibidem. 
171 Varför skulle EUD nämligen annars ha bemödat sig att göra en dylik utfästelse?  
172 Szpunar 2019 I, punkt 67. 
173 Parterna i fallet Pelham måste anses ha visat en exceptionell villighet att lösa tvisten i domstol, många andra torde ha 
kastat in handduken och slutit en avtalslösning i ett betydligt tidigare skede. 
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devis gynnsam utgång för fonogramproducenten. Detta kan i sin tur tänkas ha en de facto förhind-

rande inverkan på rättslägets ändamålsenlighets- och proportionalitetsbetingade konstitutionalise-

ringsutveckling, eftersom denna långt vilar på fallspecifik balansering av motstridiga rättigheter som 

utför i samband med ett domstolsavgörande. Den analys som genomförs i kapitel 5 kommer att på-

peka hur citatundantaget nämligen framöver förmodligen kommer att ha en allt större roll bland un-

ionsrättens ”reservventiler” som garanterar de grundläggande rättigheternas effektivitet, varvid det ur 

konstitutionell synvinkel kan anses problematiskt ifall rättslägets brist på precision och entydighet 

(vad citatundantagets tillämplighet beträffar) i praktiken hindrar uppkomsten av klargörande rätts-

praxis. 

4.3 Pastisch som tillåtande grund 
Utöver undantaget för citat (artikel 5.3 d), nämner InfoSoc också en möjlighet till användning av 

skyddat material i karikatyr-, parodi- eller pastischsyfte enligt artikel 5.3 k. Samtliga dessa termer 

innehåller en uppenbar potential för att tillåta vissa typer av sampling, men i synnerhet begreppet 

pastisch verkar i första hand mycket lovande. Man måste nämligen lyfta fram att ordet pastisch har 

två olika betydelser: Det kan vara ett litterärt, konstnärligt, musikaliskt eller arkitekturellt verk som 

imiterar att annat verks stil, eller en musikalisk, litterär eller konstnärlig komposition som byggts upp 

av urval ur andra verk.174 En opartisk läsning av artikel 5.3 d och EUD:s betoning av begreppens 

normalspråkliga betydelse borde i ljuset av den ovan presenterade definitionen leda till att väldigt 

många typer användargenererat innehåll i egenskap av pastisch kan godtas inom unionen, vilket också 

Hudson175 och Pötzlberger176 påpekar. Att bestämmelsens ordalydelse i sig verkar medge en appli-

kation på sampling innebär emellertid inte att detta också är gångbart i praktiken. Senftleben påpekar 

att medlemsstaterna traditionellt inte utnyttjat denna flexibilitetskälla till sin fulla potential på denna 

punkt,177 vilket kan tänkas bero på att språklig innebörd och juridisk praxis inte alltid motsvarar 

varandra. Generaladvokat Villazon påminner om skillnaden mellan estetik och juridik i sitt utlåtande 

kring definitionen av begreppet parodi: Trots att ordboksdefinitioner ska användas som hjälp, handlar 

fallet inte i slutändan om konstteori, utan om upphovsrätt.178 Med detta avses alltså att de konstnärliga 

eller semantiska definitioner som eventuellt kan finnas saknar tyngd, åtminstone så länge de inte 

 
174 Merriam Webster, hämtat 14.9.2020 https://www.merriam-webster.com/dictionary/pastiche. 
175 Hudson 2017, s. 346. 
176 Pötzlberger 2018, s. 681. 
177 Senftleben 2019, s. 10.  
178 Villalón 2014, punkt 52. 
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givits en rättslig relevans genom att hänvisas till i t.ex. lagstiftning eller rättspraxis. Villazons ställ-

ningstagande gäller förvisso enbart parodi, men ter sig mycket träffande för bedömningen av samtliga 

tre begrepp som finns i InfoSoc artikel 5.3 k. 

 

Det uppenbara problemet med att bygga upp juridiska argument kring begreppen parodi, pastisch och 

karikatyr är att de inte behandlats speciellt konsekvent vare sig i litteratur eller i domstol. Den oklara 

juridiska innebörden av dessa begrepp och deras “arbetsfördelning” syns också i deras reglering. 

Hudson anser pastischens juridiska historia inom den franska rätten vara speciellt relevant, eftersom 

detta också är pastischbegreppets ursprungsland. Hon påpekar att såväl fransk praxis som doktrin i i 

själva verket betraktat begreppen pastisch och parodi som synonyma, trots vissa försök att definiera 

deras respektive särdrag.179 Även Alén-Savikko har granskat begreppets historia inom fransk rätt och 

lyfter fram att skillnaden mellan begreppen inom 1980-talets franska lagstiftning gestaltades enligt 

följande: Parodi förknippades med musik, pastisch med litteratur och karikatyr med bildkonst, dock 

har man numera övergått till att nämna alla tre begrepp inom samma bestämmelse.180 Eftersom det 

verkar finnas så stor variation angående hur innebörden av begreppet pastisch definieras, blir det i 

praktiken mindre användbart som försvar för användning av skyddat material. Bristen på konsekvens 

gör det helt enkelt svårt att hitta entydiga och övertygande argument för att göra sin rätt gällande med 

stöd av pastisch. 

 

Mot denna bakgrund var det värdefullt att EUD i fallet Deckmyn fick ta ställning till unionsrättens 

definition av parodi, eftersom det fanns skäl att förmoda att en större klarhet om den vederbörliga 

bestämmelsens praktiska verkan och innebörd skulle uppnås. EUD slog fast att begreppet “ska ges en 

självständig och enhetlig tolkning inom hela Europeiska unionen”, vilket innebär att innehållet i en 

viss medlemsstats rättsordning inte kan ges direkt betydelse utan att den uttryckligen hänvisas till.181 

EUD konstaterade att denna typ av självständiga unionsrättsliga begrepp ska “fastställas i överens-

stämmelse med dess normala betydelse i vanligt språkbruk, med beaktande av det sammanhang i 

vilket den används och de mål som eftersträvas med de föreskrifter som den ingår i”.182 Likaså ska 

begreppet tolkas ”på ett sådant sätt att det införda undantagets ändamålsenliga verkan säkerställs och 

att dess syfte följs”.183 Då man  ytterligare ännu tar i beaktande att EUD poängterat betydelsen av de 

 
179 Hudson 2017, s. 354.  
180 Alén-Savikko 2016, s. 226. 
181 Deckmyn punkt 14. 
182 Deckmyn punkt 19. 
183 Deckmyn, punkt 23. 
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grundläggande rättigheternas säkerställande, verkar ett rätt stort utrymme finnas för skönsmässig be-

dömning till förmån för rätten att använda sig av skyddat material. Dessa ställningstaganden gäller 

naturligtvis enbart parodi, men inget tyder på att pastisch inte på samma sätt skulle anses utgöra ett 

självständigt unionsrättsligt begrepp. Eftersom EUD betonar att nationella rättskällor inte kan defini-

era innebörden av dylika självständiga unionsrättsliga begrepp, följer att rättsläget angående pastisch 

är mer eller mindre fullkomligt öppet tills vidare. Ordboksdefinitioner och olika typer av konstteore-

tisk litteratur kan naturligtvis ge viss vägledning, men i slutändan måste EUD definiera deras innebörd 

i praxis. Före detta inträffar är det mycket svårt att säga hur pastisch skulle behandlas i egenskap av 

tillåtande grund för sampling. Faktum är att fallet Pelham hade utgjort ett ypperligt tillfälle för just 

ett sådant klargörande, eftersom pastischbegreppets språkliga innebörd ger tydliga indikationer på 

dess relevans för sampling. Mot denna bakgrund måste Pelham ses som ett missat tillfälle, eftersom 

EUD inte tog ställning till huruvida sampling kan utgöra en tillåtande grund.  

 

Finns det då en möjlighet att pastisch skulle kunna tillåta typer av sampling som inte redan är möjliga 

med stöd av citat? Fråga är mycket svår att ta ställning till, utöver bristen på klara definitioner av 

pastisch är praxis kring sampling som citat begränsat till ett enda fall. Således vet man inte ännu hur 

användbart undantaget för citat kommer att visa sig som försvar mot en yrkan på intrång. I varje fall 

kunde man tänka sig att pastisch har färre begränsande förutsättningar – såsom krav på lämpligt om-

fång, god sed, angivande av källverkets rättighetsinnehavare – i jämförelse med citat. Pastisch verkar 

exempelvis inte av naturen ha några kvantitativa begränsningar, vilket i princip kunde innebära att 

dess räckvidd sträcker sig längre än citatets som en tillåtande grund. Man måste dock komma ihåg att 

såväl trestegstestet184 som rättighetsstadgans 17.2 artikel (som också bör beaktas då de sekundärrätts-

liga bestämmelserna tolkas och rättigheter vägs mot varandra) ställer upp tydliga begränsningar för 

hur omfattande användningen av skyddat material får vara. Därtill måste man på ett rent intuitivt plan 

anse det rätt långsökt att pastisch skulle sträcka sig längre än citat i ett samplingsfall, inte minst ef-

tersom pastisch har en så instabil historia som juridiskt begrepp. Inget hindrar dock att i ett samp-

lingsfall hänvisa till pastisch vid sidan om citat vid försvar mot yrkan på intrång. Ifall någon skulle 

göra detta, skulle den inbördes rollfördelningen mellan dessa begrepp bli tydligare tack vare den 

rättspraxis som skulle resultera.  

 
184 InfoSoc artikel 5.5. 
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4.4 Parodi som tillåtande grund 
Parodi är ingalunda det mest uppenbara eller ändamålsenliga undantaget med tanke på samling. Om 

man dock beaktar att sampling används inom en konstgren (hiphop) som inte sällan både vill presen-

tera kontroversiella samhälleliga synpunkter och framföra starkt formulerade och riktade budskap, 

kan parodin trots allt ha en viss relevans för samplingen på ett allmänt plan, och i synnerhet i ljuset 

av vissa specifika synpunkter relaterade till äganderättens och yttrandefrihetens förhållande. Parodin 

och dess definition enligt unionsrätten har behandlats i EUD-fallet Deckmyn. Detta fall handlade om 

att pärmbilden på ett berömt serieteckningsalbum användes för att framföra ett politiskt budskap med 

xenofobiska undertoner; i originalet kastar en av albumets huvudkaraktärer mynt till personer som 

försöker fånga dem, medan parodin använder samma komposition, men teckningen föreställer den 

lokala borgmästaren som kastar ut mynt som försöker fångas av personer klädda i slöja och med mörk 

hudfärg. EUD ombads ta ställning till huruvida parodin är ett självständigt unionsrättsligt begrepp 

och vilka dess förutsättningar i så fall är, vilket redan i viss mån redogjordes för i föregående avsnitt.  

 

De förutsättningar som slogs fast var att parodin ska erinra om ett existerande verk men samtidigt 

märkbart skilja sig från det. Därtill ska den ha ett humoristiskt eller förlöjligande syfte. EUD påpekade 

ytterligare att rättighetsinnehavaren också har ett “berättigat intresse” av att det skyddade verket inte 

förknippas med diskriminering p.g.a. ras, hudfärg eller etniskt ursprung.185 Denna ståndpunkt fick 

kritik i litteraturen; i flera kommentarer påpekades att denna typ av förfarande ska regleras av andra 

lagrum än upphovsmannens ensamrätt. Merparten av denna kritik framfördes dock omedelbart efter 

att avgörandet gavs, och icke-ändamålsenlighetskritiken vore inte lika befogad i dagens läge, då kon-

stitutionaliseringen av unionens upphovsrätt tagit flera steg framåt.186 Utvecklingen mot att i större 

utsträckning beakta de grundläggande rättigheternas faktiska effektivitet innebär nämligen att rättig-

hetsstadgans andra bestämmelser – såsom förbudet mot diskriminering enligt stadgans 21 artikel – 

måste beaktas till fullo, även om de inte vore de mest ändamålsenliga lagrummen för regleringen av 

en viss typ av verksamhet. Denna icke-associeringsrätt måste också anses gälla beträffande sampling, 

och det ter sig inte heller långsökt att en typ av sampling som aktualiserar en bedömning av undanta-

get för parodi också presenterar innehåll som källfonogrammets rättighetsinnehavare har ett legitimt 

intresse att inte förknippas med. 

 

 
185 Deckmyn, punkt 30-31 
186 I synnerhet i.o.m. de linjedragningar som EUD har gjort sommaren 2019, se kapitel 5. 
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Inom samplingen kan en dylik rätt att inte associeras med motbjudande innehåll och budskap bli 

aktuell både genom igenkännbar användning av instrumentella motiv och i synnerhet ifall lyric 

samples används. Lyric samples förefaller speciellt viktiga, eftersom användningen av ett ljudavsnitt 

som också låter den röst som förekommer på källfonogrammet höras i det härledda verket gör för-

knippningen med det diskriminerande budskapet väsentligen mer personlig. Graden av personlighet 

är annars också ett intressant fenomen, och man hamnar lätt in i en besynnerlig diskussion kring vem 

som förknippas med vad och på ett hur personligt plan en icke-önskvärd association äger rum. Detta 

kan illustreras genom svenska HD:s fall angående Alfons Åberg, där barnboksfiguren förknippades 

med koppleri och svordomar i ett radioprogram, vilket fick Alfons rättighetsinnehavare att väcka 

talan. Svenska HD konstaterade att man inte kan tala om en kränkning, eftersom det är den fiktiva 

karaktären Alfons Åberg och inte dennes upphovsman som är föremål för parodin.187   

 

Här är det egentligen fråga om huruvida rättighetsinnehavaren förknippas med det motbjudande 

materialet direkt eller indirekt. Det finns skäl att ställa tröskeln för hur direkt och personligt en rättig-

hetsinnehavare ska förknippas med ett motbjudande budskap rätt högt för att en icke-associeringsrätt 

ska kunna medges. I linje med svenska HD:s resonemang kunde man hävda att association via en 

melodi man komponerat känns som en för avlägsen och indirekt koppling, medan situationen kunde 

vara en annan ifall den (sång)röst som finns i källfonogrammet genom sampling infogas i en låt som 

för fram diskriminerande eller kriminella budskap. Dock kan man alltjämt ifrågasätta om ens detta 

skulle strida mot vad som kan anses vara godtagbart, eftersom rekvisiten för parodi också uttryckligen 

kräver att det på ett tydligt sätt ska framkomma att det är fråga om en förvanskning, varvid det mer 

eller mindre automatiskt också framgår att det härledda verket inte ger uttryck för den samplade per-

sonens åsikter. Här måste emellertid påpekas att diskussionen återigen börjat närma sig en behandling 

av rättighetsinnehavarens moraliska rättigheter, vilket enligt utgångspunkten inte ska ha (samma) be-

tydelse inom en diskussion kring den harmoniserade unionsrätten, som ju uttryckligen enbart ska 

reglera ekonomiska rättigheter. I detta avseende kan ännu påpekas att den skada som parodin orsakar 

rättighetsinnehavaren sannolikt är av moralisk karaktär, eftersom beläggen för en påtaglig ekonomisk 

skada till följd av parodi är svaga. Sorvari betvivlar att någon ekonomisk skada alls uppstår och Alén-

Savikko verkar vara av samma åsikt.188 Delin går ännu längre och spekulerar att ett verks åtgång i 

genomsnitt snarare kan förbättras ifall det blir föremål för parodi.189  

 

 
187 Högsta domstolens dom T 4739-04, meddelad i Stockholm 23.12.2005, s. 4. 
188 Sorvari 2005, s. 223, Alén-Savikko 2016, s. 212. 
189 Delin 1959, s. 247.  
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Avslutningsvis kan man fråga huruvida undantaget för parodi kan utvidga samplingens dispens att 

omfatta situationer som inte redan tryggats av citat och pastisch? I jämförelse med citatundantaget 

kan vi konstatera att EUD:s definition av förutsättningarna för parodi inte tyder på att några kvanti-

tativa begränsningar skulle finnas, så i princip kunde originalfonogrammet spelas upp på ett igen-

kännbart sätt under hela den härledda låtens lopp med stöd av parodiundantaget. Detta förutsätter 

dock att alstren kan skiljas från varandra och att det finns ett humoristiskt eller förlöjligande syfte. 

Pastischen är som redan konstaterades ett fullkomligt oskrivet kort inom unionsrätten, såtillvida är 

det svårt att ta med det i en jämförelse utan att diskussionen i för stor grad börjar präglas av speku-

lation.  

Kapitel 5 Vilka andra rättskällor har betydelse? 

5.1 Översikt av problematiken kring skönsmässig bedömning och s.k. ex-
terna undantag 
En definiering av samplingens rättsliga status görs mer komplicerad av att det inte enbart regleras av 

InfoSoc. Det fanns speciellt före sommaren 2019 betydande oklarheter angående den harmoniserade 

unionsrättens räckvidd i förhållande till medlemsstaternas egen lagstiftning. Unionsrätten utgångs-

punkt är ju att regleringen av ärenden som unionen inte tagit ställning till ligger inom medlemsstater-

nas befogenhet.190 I fallet Pelham var det helt öppet hur regleringsansvaret skulle fördelas; å enda 

sidan tyder InfoSocs betoning av att listan på undantag och inskränkningar är uttömmande på att 

underlåtenheten att nämna ändring och bearbetning (såsom de facto möjliggörs av tyska upphovs-

rättslagens 24 §) var en medveten linjedragning för att förbjuda denna verksamhet. Å andra sidan kan 

man hävda att den tyska synen att ett nytt verk som åstadkommits genom ändring inte är ett undantag, 

utan är en naturlig inskränkning av det område som skuddas av upphovsrätten. I detta fall skulle denna 

tillåtande grund inte heller skulle behöva inkluderas i en lista på undantag och inskränkningar för att 

kunna tillämpas.  

 

Att InfoSoc förkunnar sig ta ”vederbörlig hänsyn till medlemsländernas rättstraditioner”191 kan tolkas 

till fördel för båda synpunkterna, antingen betyder det att den nationella paragrafen blivit offer för 

harmoniseringen och därför inte längre kan tillämpas, eller så medför den påtalade vederbörliga hän-

synen att dessa traditionella nationella paragrafer alltjämt tillåts gälla inom harmoniserad rätt. EUD 

 
190 Rosati 2014, s. 4. 
191 InfoSoc skäl 32 
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har lyft fram innehållet i de av unionen erkända grundläggande rättigheterna som speciellt centralt 

för bedömningen av upphovsrättens omfång, och hänvisade upprepade gånger till behovet av en av-

vägning av “rättigheter och intressen hos de olika kategorierna av rättsinnehavare” i sitt resonemang 

kring sampling.192 Detta hör ihop med en bredare diskussion kring konstitutionaliseringen av union-

ens upphovsrätt.193 Härav måste EUD:s ställningstagande i Pelham läsas i ljuset av att fallet ingick i 

en grupp på tre avgöranden, vilka alla handlade om att klargöra hur långt den harmoniserade unions-

rätten sträcker sig i förhållande till medlemsstaternas rätt med beaktande av de grundläggande rättig-

heternas växande relevans för unionens samtliga sekundärrättsliga bestämmelser. Denna problematik 

kan med tanke på samplingens förutsättningar att betraktas som en användarrätt sammanfattas med 

följande frågor:  

x Är det medlemsstaten eller unionen som ska reglera företeelser som sampling, och vilken blir 

de grundläggande rättigheternas roll i denna typ av situationer? 

x Kan de grundläggande rättigheterna åberopas direkt i avsikt att begränsa rättighetsinnehava-

rens ensamrätt, eller ska de grundläggande rättigheterna anses införlivade i InfoSocs bestäm-

melser? 

Utöver de oklarheter som följer av frågorna kring förhållandet mellan unionens primär- och sekun-

därrättsliga reglering kompliceras rättsläget också av att varken EU eller dess medlemsstater har be-

fogenhet att uttömmande reglera samplingen till den del verksamheten har relevans för yttrandefri-

heten såsom den slås fast i EMRK och ED:s rättspraxis. Således måste man också granska under 

hurdana förutsättningar sampling kan anses utgöra ett utövande av yttrandefriheten enligt EMRK. 

Summan av dessa omständigheter blir att man för att klargöra samplingens rättsliga status till näst 

måste granska den betydelse som unionens konstitutionaliseringsutveckling har för samplingen (av-

snitt 5.2) och huruvida nationella bestämmelser som är tillämpliga på sampling ska betraktas som 

ogiltiga med tanke på den harmoniserade unionsrätten och vilka de praktiska följderna av detta är 

(avsnitt 5.3). Efter detta görs en analys av den avvägning ”mellan rättigheter och intressen hos de 

olika kategorierna av rättsinnehavare samt mellan de olika kategorierna av rättsinnehavare och an-

vändarna av skyddade alster”194 som påbjuds av unionsrättens konstitutionalisering i syfte att komma 

till insikter om huruvida denna balansering kan anses resultera i att samplingen kan ses som en an-

vändarrätt (avsnitt 5.4). Slutligen måste man ännu undersöka huruvida ED:s praxis kring EMRK kan 

rubba eller klargöra det rättsläge som följer av unionens egen reglering (avsnitt 5.5). 

 
192 InfoSoc skäl 31. 
193 Se avsnitten 5.2.1 och 1.3 angående begreppet konstitutionalisering. 
194 InfoSoc skäl 31 
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5.2 Konstitutionalisering, användarrätt och möjligheten till externa in-
skränkningar 

5.2.1 Vilka utmaningar medför de grundläggande rättigheternas växande relevans? 
En diskussion kring behovet av flexibilitet i unionens upphovsrätt har förts under en lång tid.195 Man 

har diskuterat behovet av att bestämma vilken inverkan de i rättighetsstadgan garanterade grundläg-

gande rättigheterna ska ha för betydelse för upphovsrättsfrågor, samt huruvida det är möjligt att åsi-

dosätta direktivens bestämmelser med hänvisning till grundläggande rättigheter.196 Denna diskussion 

har blivit mer aktuell i takt med att de grundläggande rättigheterna kommit att tillmätas större bety-

delse för de upphovsrättsliga normernas utformning och användning. I litteraturen har detta kallats 

konstitutionalisering av unionens upphovsrätt.197 En liknande tendens märks av att också EUD med 

större frekvens börjat hänvisa till betydelsen av att i enlighet med InfoSoc skäl 31 upprätthålla en 

skälig balans mellan de olika intressehavarnas intressen.198 En typ av ”nästa steg” i  denna utveckling 

är att EUD uttryckligen börjat betona att upphovsrättens undantag och inskränkningar kan betraktas 

som rättigheter snarare än undantag till rättighetsinnehavarens ensamrätt, vilket också ligger bakom 

denna avhandlings granskning av sampling som en användarrätt.  

 

De första gångerna EUD hänvisade till ett potentiellt intrång som ett utövande av en rättighet snarare 

än ett undantag var i fallen Telekabel och Ulmer, vilka bägge gavs år 2014.199 Gestaltningen av an-

vändningen av skyddat material som ett utövande av en rättighet har sedermera förekommit allt oftare 

i argumentation kring frågor relaterade till yttrandefriheten. Denna utveckling gick ett steg vidare i 

fallet Pelham, där man för första gången hänvisade till utövandet av konstens frihet som en rättighet 

som rätten till immateriell egendom måste vägas mot.200 Detta innebär i praktiken att rätten att sampla 

inte kan förbises enbart med stöd av att den vederbörliga immateriella rättighetens förutsättningar 

enligt bestämmelsens ordalydelse uppfylls, eftersom man ännu måste försäkra sig om att de intressen 

som garanteras i antingen direktivets undantags- och inskränkningsbestämmelser eller primärrättsliga 

normer inte begränsas i oskälig utsträckning. Av detta följer att samplingen åtminstone i vissa fall bör 

äga en potential att åsidosätta fonogramproducentens ensamrätt till mångfaldigande. Med detta i 

 
195 Redan 2006 har Geiger (2006, s. 278-280) publicerat en artikel som argumenterar för behovet av att ge de grundläg-
gande rättigheterna en större praktisk verkan inom sekundärrätten och på detta sätt konstitutionalisera unionens upphovs-
rätt. 
196 Bl.a. i Geiger & Izyumenko 2019 B, Jütte 2018, Rosati 2014, Hugenholtz 2016.  
197 Bl.a. I Griffiths 2013, Mylly 2015, Geiger & Izyumenko 2019 A. 
198 Griffiths 2013 s. 11-12. 
199 Telekabel C‑314/12, punkt 57, Ulmer C‑117/13, punkt 43. 
200 Pelham, punkt 34-35. 
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åtanke förefaller det inte långsökt att påstå att sampling kan gestaltas som en med fonogramprodu-

centens ensamrätt likvärdig användarrätt snarare än ett undantag till en huvudregel.  

 

Det praktiska verkställandet av den ovan påtalade balanseringen av traditionell upphovsrätt, konstitut-

ionalisering och användarrättigheter saknar inte utmaningar. Å ena sidan ställer den snabba samhäl-

leliga utvecklingen krav på flexibilitet i rättsnormerna.201 En strikt formulerad och tillämpad lagstift-

ning riskerar nämligen försätta domstolarna i en svår situation. Man tvingas välja mellan att antingen 

göra ett otillfredsställande domslut, eller att i jakt på en dom som upplevs intuitivt rättvis tolka lagen 

på ett kreativt sätt. Den linjedragning som görs under dessa förhållanden kan bl.a. kan visa sig ohåll-

bar med tanke på domstolens befogenhet i förhållande till lagstiftaren. Problemen med en kombinat-

ion av stram reglering och en snabb utveckling är speciellt utmanande inom den harmoniserade un-

ionsrätten, vars lagstiftningscykel är mycket långsam.202 Å andra sidan innehåller en flexibel lagstift-

ning också sina risker. Större tolkningsmöjligheter för medlemsstaternas domstolar kan dels leda till 

att rättsläget blir mindre förutsägbart, dels till att harmoniseringen av unionens upphovsrätt äventyras. 

Den kontinentala upphovsrättsuppfattningen kan överlag anses präglas av en konservativ grundin-

ställning som i stark grad betonar rättighetsinnehavarens ensamrätt,203 vilket kan skapa friktion mel-

lan ideologi och praktiskt verkställande angående de grundläggande rättigheternas betydelse. Ytterli-

gare utmaningar orsakas av att betoningen av de grundläggande rättigheternas betydelse inte alltid är 

lätt att kombinera med harmoniseringen av medlemsstaternas rätt. Detta är problematiskt, eftersom 

upprätthållandet av en tillräcklig harmoniseringsgrad från unionens håll upprepade gånger har lyfts 

fram som en viktig prioritet.204  

 

På basis av detta verkar beaktandet av alla relevanta omständigheter fordra en balanserad samman-

jämkning av traditionell immaterialrätt, medlemsstaternas egen lagstiftning, den tilltagande konstitut-

ionaliseringen och unionens harmoniseringsagenda. Detta ställer i ljuset av EUD:s ställvis rentav 

bombastiska retorik synnerligen höga krav på den lagtillämpning som ska genomföras i de nationella 

domstolarna.205 Man kan fråga sig om det överhuvudtaget är möjligt att i ett modernt samhälle som 

präglas av snabb utveckling av bl.a. informationstjänster faktiskt kan göra domslut som är fullständigt 
 

201 Hugenholtz 2016, s. 243. 
202 Geiger & Izyumenko 2019 II, s. 5. 
203 Hugenholtz 2016, s. 243. Pollaud-Dulian 2013, s.167. 
204 T.ex. Pelham, punkt 63-65. 
205 I Funke Medien (punkt 76) och Spiegel Online (punkt 59) slår EUD fast att den nationella domstolen ska göra en 
intresseavvägning mellan rättighetsinnehavare och användare, som grundar sig på en tolkning som är fullständigt förenlig 
med de i stadgan garanterade rättigheterna, samtidigt som den respekterar bestämmelsernas ordalydelse och bibehåller 
deras ändamålsenliga verkan. Detta torde vara väsentligen lättare sagt än gjort, vilket också framkommer av EUD:s eget 
agerande angående förutsättningarna för citat i fallet Funke Medien, se avsnitt 5.2.2. Kursivering av skribenten. 
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förenliga med de grundläggande rättigheterna samtidigt som domsluten också både ska respektera 

bestämmelsernas ordalydelse och ska bibehålla deras ändamålsenliga verkan. Två av de tre kraven 

torde utan större problem kunna tillgodoses parallellt, men att samtidigt beakta alla tre (d.v.s. full-

ständig förenlighet med de grundläggande rättigheterna, respekt för bestämmelsernas ordalydelse och 

ett bibehållande av bestämmelsernas ändamålsenliga verkan) ter sig svårt. Att i praktiken verkställa 

samtliga tre krav för tankarna till ett försök att fylla en kappsäck över sin kapacitet; då nya klädes-

plagg pressas in i ett hörn, hoppar andra plagg oundvikligen ut ur ett annat. EUD stod själv inför just 

denna typ av utmaning i juli 2019, då den avgjorde fallen Funke Medien, Spiegel Online och Pelham.  

5.2.2 Analys av EUD:s linjedragning sommaren 2019 
EUD-fallen Funke Medien, Spiegel Online och Pelham handlade om tillämpningen av den lista på 

undantag och inskränkningar som finns i InfoSoc artikel 5. Det var nödvändigt att bestämma huruvida 

upphovsrätten skulle regleras enbart genom de bestämmelser som finns i InfoSoc, d.v.s. internt, eller 

om det också är möjligt att direkt med stöd av grundläggande rättigheter åsidosätta bestämmelser som 

verkar till rättighetsinnehavarens fördel, varvid man de facto skulle ha kommit åt att begränsa den 

harmoniserade upphovsrätten genom att utnyttja externa rättskällor. Fallet Pelham206 gällde förhål-

landet mellan den närstående rätten till en ljudupptagning och konstens frihet, medan de två andra 

fallen hade en direkt förbindelse med medier och nyhetsrapportering. Funke Medien207 gällde publi-

cering av rapporter angående den tyska försvarsmaktens insatser i Afghanistan, som Förbundsrepu-

bliken Tyskland208 motsatte sig med hänvisning till den ensamrätt som tillkommer upphovsmannen 

till ett verk. Spiegel Online209 handlade däremot om att politikern Volker Beck med hänvisning till 

upphovsrätten motsatte sig en publicering av ett manuskript som skrivits 25 år tidigare. EUD gick in 

för en linjedragning som var förhållandevis uttömmande i sin balansering av InfoSocs och rättighets-

stadgans förhållande: Några externa inskränkningar kan inte under några omständigheter tillåtas inom 

ramen för den harmoniserade rätten, eftersom detta skulle äventyra effektiviteten av upphovsrättens 

och dess närstående rättigheters harmonisering.210 Samtidigt ska dock innehållet i de vederbörliga 

bestämmelserna tolkas på ett sätt som tar tillräcklig hänsyn till de grundläggande rättigheterna.211  

 

 
206 Pelham C-476/17. 
207 Funke Medien C-469/17. 
208 Hädanefter BRD. 
209 Spiegel Online C-516/17. 
210 Funke Medien punkt 62,63, Pelham punkt 63, 64, Spiegel Online punkt 47,48. 
211 Funke Medien punkt 76, Spiegel Online punkt 59, Pelham punkt 32, 37. 



48 
 

Vad följer då av denna linjedragning? Inledningsvis måste konstateras att EUD stod inför en delikat 

avvägning mellan de relevanta intressena i samtliga tre fall. De grundläggande rättigheternas höga 

status utövar press på att en tillräcklig flexibilitet ska finnas, samtidigt kan en linjedragning som ger 

medlemsstaternas skönsmässiga bedömning fria tyglar äventyra den långa process av harmonisering 

som uppnåtts genom direktiv, implementering och domstolspraxis. EUD:s kompromiss var att ute-

sluta de grundläggande rättigheternas direkta tillämplighet, men kräva att de ges betydelse för tolk-

ningen av de relevanta undantagen och inskränkningarna. Den första frågan som uppstår är huruvida 

det finns någon skillnad mellan att tolka i enlighet med grundläggande rättigheter och att göra dem 

direkt tillämpliga. I själva verket finns det en påtaglig praktisk skillnad mellan de två alternativen; en 

utvidgande tolkning kan inte möjliggöra en viss utgång ifall bestämmelsens ordalydelse inte ger något 

utrymme för tolkning, vilket också påpekats i litteraturen.212 Likaså kan man inte heller nödvändigtvis 

genom utvidgande tolkning tillåta nya och oförutsedda, men i ljuset av regleringens ändamål uppen-

bart godtagbara former av skapande som utnyttjar skyddade verk eller alster. Således kan det uppstå 

situationer där inte finns någon möjlighet att godta en viss typ av verksamhet genom en tolkning som 

beaktar de grundläggande rättigheterna, varvid det i praktiken blir omöjligt att tolka bestämmelserna 

i InfoSoc på ett sätt som är “fullständigt förenlig[t] med de grundläggande rättigheter som är garan-

terade i stadgan”.213  

 

Precis detta problem var för handen i fallet Funke Medien. Rättighetsinnehavaren ansåg att samtycke 

till publicering av skyddat material inte givits, medan svarandeparten försvarade sig genom att hän-

visa till undantaget för citat. Intresseavvägningen var utmanande, eftersom det handlade om publice-

ring av tidigare icke-publicerad information, vilket enligt InfoSocs formulering entydigt utesluter 

undantaget för citat. EUD på grund av sin avsikt att avskaffa möjligheten till att direkt åberopa externa 

godtagbarhetsgrunder tvungen att inleda sin analys genom att konstatera att pressfriheten inte kan 

möjliggöra ett åsidosättande av direktivets ordalydelse angående citering av icke-publicerade verk.214 

Härvidlag var EUD i fara att försätta unionsrätten i strid med yttrandefrihetens rättmätiga räckvidd 

såsom den definieras i rättighetsstadgans artikel 11. Problemet löstes genom att ge betydelse åt att 

källinformationen inte publicerats som sådan, utan att den bearbetats för att kunna publiceras i “sys-

tematiserad form, tillsammans med inledande anmärkningar, ytterliga länkar och en uppmaning att 

lämna kommentarer”.215 Detta innebar enligt EUD:s resonemang att svarandepartens förfarande kan 

 
212 Geiger & Izyumenko 2019 I, s. 24, Senftleben 2020, s. 16. 
213 Spiegel Online punkt 59, Funke Medien punkt 76. 
214 Funke Medien punkt 64. 
215 Funke Medien, punkt 75 
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anses uppfylla rekvisiten för ett “mångfaldigande av pressen i samband med nyhetsrapportering”, 

vilket enligt InfoSoc 5.3 c möjliggör ett åsidosättande av skyddet för upphovsrätten. I praktiken in-

nebar alltså EUD resonemang att den bearbetning som genomförts rentvådde det prima facie intrång 

som var för handen.216 

 

EUD stod förvisso inför en näst intill omöjlig intresseavvägning, men detta till trots är det svårt att 

inte ifrågasätta denna lösning. Linjedragningen är nämligen uppenbart oförenlig med ordalydelsen i 

InfoSoc artikel 5.3 d, som kräver att verket eller alstret redan ska vara lagligen tillgängliggjort. De 

externa godtagbarhetsgrundernas potential att äventyra harmoniseringen är visserligen obestridlig, 

och EUD:s linjedragning att utesluta dessa är till denna del förståelig. Samtidigt kan det dock inte 

anses tillfredsställande att gå in för en så kreativ syn på InfoSocs interna godtagbarhetsgrunder som 

gjordes i Funke Medien. Inget i InfoSocs ordalydelse ger nämligen för handen att ett mångfaldigande 

av pressen för nyhetsrapportering skulle få en dylik definition och tyngd i förhållande till det entydigt 

formulerade kravet på att den information som citeras måste ha gjorts tillgängligt för allmänheten. 

Likaså förblir det oklart hur omfattande bearbetning krävs för att ett citat ska kunna åsidosätta In-

foSocs kategoriskt formulerade krav på att källalstret ska vara tillgängliggjort. Det verkar som att 

EUD först intar en de jure kategorisk ståndpunkt (externa lagrum utesluts eftersom ärendet reglerats 

internt), som sedan de facto åsidosätts ad hoc med hänvisning till behovet av att garantera effektivi-

teten av de externa lagrummens innehåll.  

 

På denna grund verkar det uppstå en situation där man till synes relegerar innehållet i en rättskälla av 

högre rang – d.v.s. de grundläggande rättigheterna – till samma nivå som de sedvanliga upphovs-

rättsnormerna, men samtidigt i praktiken låter de externa lagrummen åsidosätta de interna bestäm-

melsernas innehåll ifall fallets omständigheter så kräver. Rättsläget skulle förefalla mer förutsebart 

och konsekvent ifall det enligt EUD nödvändiga åsidosättandet av ordalydelsen i artikel 5.3 d skulle 

göras med direkt hänvisning till den vederbörliga grundläggande rättigheten, eftersom denna enligt 

utgångspunkten befinner sig högre i rättskällornas hierarki. Detta vore att föredra också med tanke på 

att det inte ter sig speciellt långsökt att den nuvarande linjen – som betonar att vid behov tolka en till 

synes uttömmande intern upphovsrättslagstiftning kreativt – kan tänkas uppmuntra de nationella dom-

stolarna till liknande flexibilitet i tolkningen av den harmoniserade unionsrätten, vilket kan få den 

 
216 Förvisso konstaterade EUD liksom praktiskt taget alla andra som kommenterat fallet att själva upphovsrätten sannolikt 
inte gällde p.g.a. att kravet på verkshöjd inte var uppfyllt. Således var intrång för handen ”vid första anblick” enbart ifall 
man bortser från de uppenbara problemen angående verkshöjd. 
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faktiska harmoniseringsgraden att sjunka. EUD:s tolkningsrekommendation, som presenteras orda-

grant i både Funke Medien och Spiegel Online, förkunnar att den relevanta InfoSoc-bestämmelsen 

ska tolkas på ett sätt ”som är fullständigt förenlig[t] med de grundläggande rättigheter som är garan-

terade i stadgan, samtidigt som den respekterar bestämmelsernas ordalydelse och bibehåller deras 

ändamålsenliga verkan”.217  Detta låter utomordentligt rättmätig på principiell nivå, men torde i prak-

tiken motsvara ett försök att fylla en kappsäck över sin kapacitet i enlighet med vad som presenterades 

i slutet av föregående avsnitt.  

 

Den fråga som omedelbart presenterar sig är i vilken mån denna möjlighet att i praktiken förbise de i 

InfoSoc fullkomligt vattentätt formulerade begränsningarna för citering genom att hänvisa till en an-

nan tillåtande grund i samma artikel kan ha betydelse för möjligheten till sampling. I princip vore 

det i denna anda möjligt att tänka sig en situation där undantaget för citat inte anses kunna tillämpas, 

men att undantaget för pastisch (eller varför inte också parodi), eftersom hänvisningen till artikel 5.3 

k i detta fall skulle spela samma roll för samplingens tillåtande som artikel 5.3 c gjorde för pressrap-

porteringens del i Funke Medien. Låt oss nämligen erinras om att det inte finns några hinder för att 

ge begreppet pastisch en unionsrättslig betydelse som innefattar sampling.218 Att pastisch verkligen i 

kommande rättspraxis skulle uppnå en status som den primära tillåtande grunden för sampling känns 

en smula långsökt, men i princip finns inga hinder för att en dylik yrkan vid sidan om delvis mång-

faldigande och citat skulle framställas inför domstol.  

 

Angående den kritik som här framställts mot EUD:s linjedragning sommaren 2019 måste några av-

slutande kommentarer ännu föras fram angående den inverkan som kärandepartens förfarande hade 

på att den utmanande situation som EUD hamnade i uppstod. Det ter sig nämligen uppenbart att 

rättighetsinnehavaren i Funke Medien inte rimligtvis kan ha varit ute efter att skydda författarnas 

konstnärliga integritet, utan att man helt enkelt valde att använda sig av upphovsrättsskyddet för att 

förhindra tillkännagivandet av den information som fanns i rapporterna, eftersom de mer ändamåls-

enliga lagrum som stod till förfogande inte ansågs ge ett tillräckligt omfattande skydd. Detta kan bara 

följa av en medveten feltolkning av upphovsrättens skyddsobjekt från kärandepartens sida, där man 

valt att blunda för att upphovsrätten inte skyddar den information som finns i ett verk, utan den form 

som informationen presenteras i.219 Man kan fråga sig hur väl gällande rätt som helhet fungerar, då 

rättighetsinnehavaren anser det nödvändigt att ty sig till att yrka på upphovsrättsskydd trots att detta 

 
217 Citatet finns i Spiegel Online punkt 59, Funke Medien punkt 76. 
218 Se avsnitt 5.3. 
219 Detta följer av upphovsrättens allmänna läror. Se avsnitt 3.1. 
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inte är det mest aktuella skyddsintresset, vilket också EUD (åtminstone implicit) kan anses påpeka då 

den ifrågasätter huruvida man kan betrakta texten i militärrapporterna som verk.220 Att kalla BRD:s 

förfarande ett missbruk av upphovsrätten verkar inte känns helt obefogat här. EUD:s problem berodde 

dock inte på eventuella BRD:s missbruk av upphovsrätten, utan på det faktum att domstolens egen 

linjedragningsfilosofi angående förhållandet mellan upphovsrättens externa respektive interna regle-

ring i ljuset av de problem som presenterats ovan med fog kan kallas Quijotisk. Dörren för missbruk 

av rättigheter lämnas helt enkelt oundvikligen på glänt ifall man kategoriskt utesluter användningen 

av externa lagrum som s.k. reservventiler.  

 

Spiegel Online handlade likaså om ett försök att från rättighetsinnehavarens sida hindra tillkännagi-

vandet av information. Kärandeparten Volker Beck kan nämligen inte rimligtvis tänkas ha varit ute 

efter att i första hand skydda sina ekonomiska rättigheter, utan snarare torde han ha strävat efter att 

hindra publiceringen av de ställningstaganden som han hade framfört i den tidigare publicerade tex-

ten, eftersom publikationen var uppenbart skadlig för hans politiska karriär. Gemensamt för fallen är 

inte enbart att kärandeparten använde sig av upphovsrätten på ett icke-ändamålsenligt sätt; likaså kan 

den ekonomiska skada och snedvridning av marknaden som InfoSoc anser göra en hög skyddsnivå 

befogad inte anses ha äventyrats överhuvudtaget. Snarare handlar det om en situation relaterad till 

förhållandet mellan rättighetsinnehavaren och dennes verk, d.v.s. de moraliska rättigheterna. I detta 

avseende kunde man hävda att EUD inte strikt taget är det rätta forumet att avgöra ärendet, eftersom 

de moraliska rättigheterna inte harmoniserats inom unionen. EUD ordar inte om detta problem i sina 

avgöranden, däremot konstaterar generaladvokat Szpunar i sitt förslag till avgörande att de moraliska 

rättigheterna förvisso inte är harmoniserade inom unionen, men att såväl moraliska som ekonomiska 

rättigheter får “sitt ursprung och sitt berättigande i upphovsmannens särskilda förhållande till sitt 

verk”, vilket kan tolkas som ett argument för att de moraliska rättigheterna kan tillmätas betydelse 

inom unionsrätten i fall av denna typ.221  

 
220 De mest brännande frågor som EUD måste besvara i Funke Medien handlade naturligtvis inte om huruvida verkshöjd 
förelåg eller ej, men man kan överlag förundra sig över hur rättighetsinnehavaren kunde göra sin rätt gällande med sådan 
framgång i nationell domstol. 
221 Szpunar 2019 II, punkt 60. Även Alén-Savikko (2016, s. 212–215) reflekterar över problemet att skilja moraliska och 
ekonomiska rättigheter från varandra. 
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5.3 Hur regleras ändring och bearbetning av verk och alster?  

5.3.1 Evaluering av distansen mellan källverk och härlett verk i EU och i medlems-
länder 
Förhållandet mellan intern och extern upphovsrättsreglering var inte den enda oklara punkten angå-

ende sampling. En annan central frågeställning var huruvida avsaknaden av en harmoniserad bestäm-

melse innebär att det står medlemsstaterna fritt att reglera frågan, eller att denna inskränkning uteslu-

tits med stöd av harmoniseringen. På förhand hade man spekulerat om den tyska bestämmelsen an-

gående fritt utnyttjande (Freie Benutzung) kunde bli tillämplig. Denna bestämmelse tar avstamp i 

tanken att det område som skyddas av upphovsrätten inte enligt utgångspunkten är absolut, utan att 

det har vissa naturliga inskränkningar. Rätten till fritt utnyttjande ingår bland dessa, vilket baserar sig 

på tanken att det “inte går att föreställa sig något kulturellt skapande som inte stödjer sig på andra 

upphovsmäns tidigare arbeten.”222 EUD konstaterade härvidlag att de interna unionsrättsliga bestäm-

melserna – d.v.s. den lista som finns i Infosoc artikel 5 – ska ses som de enda möjliga avvikelserna 

från rättighetsinnehavarens ensamrätt, eftersom en möjlighet att införa andra undantag än dessa 

“skulle hota effektiviteten av den harmonisering av upphovsrätten och närstående rättigheter som 

genomförts av direktivet”.223 Med andra ord kan man inte med stöd av den nationella bestämmelsen 

för fritt utnyttjande åsidosätta unionsrättens innehåll, varvid Freie Benutzung och liknande konstrukt-

ioner i princip borde vara otillämpligt framöver. Kan detta tänkas få några betydande följder?  

 

I litteraturen uttrycktes oro angående följderna av den starka betoningen av den interna regleringen, 

eftersom ett uteslutande av bestämmelser i stil med Freie Benutzung försämrar möjligheterna till att 

evaluera distansen mellan källverk och härlett verk, vilket i sin tur har en potential att försämra för-

utsättningarna för att skapa härledda verk.224 Denna observation är inte utan merit, exempelvis är det 

uppenbart problematiskt att man inte vid stiftandet av InfoSoc har haft för avsikt att reglera bearbet-

ning och ändring av verk.225 Härvidlag ligger det nära till hands att anta att de inskränkningar som 

listas upp i direktivet inte är särskilt väl lämpade för att reglera denna typ av verksamhet, åtminstone 

i förhållande till de mera specifika nationella bestämmelserna. Senftleben jämför denna situation med 

att EUD:s linjedragning tvingar Freie Benutzung att framöver operera i den tvångströja som InfoSocs 

för ändamålet dåligt lämpade bestämmelser utgör.226 Han går vidare genom att påpeka att också andra 

 
222 Pelham C 476/17, punkt 56, Senftleben Flexibility grave s. 3. 
223 Pelham punkt 63 
224 Geiger Izyumenko 2019 I, s. 28. Senftleben 2020, s. 11. 
225 Jongsma 2019 I, s. 5. 
226 Senftleben 2020, s. 11. 
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medlemsländer (såsom Österrike, Italien och Sverige) har liknande bestämmelser eller i praxis  har 

uppvisat ett motsvarande argumentationssätt, varpå han kallar EUD:s avgörande i fallet Pelham ett 

”missat tillfälle att föra unionsrätten närmare medlemsstaternas traditioner”.227 Möjligheten till fritt 

utnyttjande finns även inom nordisk lagstiftning och har också ett eget relativt nytt HD-fall; svenska 

HD har i fallet Svenska syndabockar granskat huruvida distansen mellan källverk och härlett verk i 

enlighet med URL 4.2 § är tillräckligt stor för att intrång inte ska föreligga.228 En intressant omstän-

dighet angående detta fall är att den i svensk och finsk rätt identiska URL 4.2 § till sin formulering 

långt påminner om tyska Freie Benutzung. På denna grund kunde man fråga sig huruvida också det 

nordiska rättsläget ändrats på grund av EUD:s ställningstagande emot Freie Benutzung. Svaret på 

dessa frågor beror på huruvida man faktiskt behöver ett lagrum som påbjuder evaluering av distansen 

mellan källverk och härlett verk.  

5.3.2 Behövs konstruktioner som Freie Benutzung eller URL 4.2 § verkligen? 
Faktum är att man i nordisk rätt har förhållit sig försiktigare till möjligheten att direkt med stöd av 

URL 4.2 § åsidosätta rättighetsinnehavarens ensamrätt, t.ex. har bl.a. Haarmann konstaterat att ifrå-

gavarande lagrum kan anses sakna betydelse för den rättsliga bedömningen.229 Denna synpunkt byg-

ger på tanken att andra faktorer – såsom kravet på verkshöjd och uppdelningen i idé och uttryck – i 

varje fall medför att ett nytt och självständigt verks upphovsrätt inte är beroende av upphovsrätten till 

källverket. Här måste man påpeka att URL 4.2 – på samma sätt som den tyska bestämmelsen om 

Freie Benutzung230 – uttryckligen talar om att använda sig av delar av ett skyddat verk. Detta har 

betydelse eftersom kraven på verkshöjd och uppdelning i idé och uttryck enligt utgångspunkten inte 

belastar fonogramproducentens närstående rätt, vilket kunde tänkas resultera i en fullkomligt obe-

gränsad ensamrätt.231 I denna situation skulle fonogramproducenten ha rätt att motsätta sig sampling 

oberoende av hur kort eller urskiljbart samplet skulle vara. Ifall detta inte anses ändamålsenligt, måste 

någon typ av inskränkning finnas.  

 

Flera av de alternativ som står till buds har redan presenterats. För det första behöver den nedre grän-

sen för mångfaldigande inte nödvändigtvis innefatta precis alla sampel oberoende av omfattning. För 

det andra kan EUD:s tolkning av rätten till citat skränka in fonogramproducentens ensamrätt både 

med stöd av det i fallet Pelham framförda uttryckliga konstaterandet att sampling kan vara ett citat 

 
227 Ibidem. 
228 NJA 2017 s. 75. 
229 Haarmann 2014, s. 65. 
230 Tyska grundlagsdomstolen ansåg att man härvidlag måste göra en analogi mellan rättighetsinnehavaren till verk och 
alster för att undvika en absolut närstående rättighet till ljudinspelning. 
231 Se avsnitt 4.1. 
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och den linjedragning som gjordes i Funke Medien. Enligt denna kan behovet av att säkerställa de 

grundläggande rättigheternas effektivitet föranleda en utvidgande tolkning av de i InfoSoc framställda 

förutsättningarna för citat. Dessutom kunde argumenteringen i Funke Medien också göra det möjligt 

att åberopa pastisch som försvar mot intrång. Behöver man i ljuset av vad som presenterats ovan ännu 

för det tredje en (nationell) bestämmelse som gäller evalueringen av distansen mellan de vederbörliga 

alstren och skulle en sådan bestämmelse tillföra något till rättsläget? EUD:s ställningstaganden angå-

ende citaten verkar redan behovet av att tillåta transformativ användning av skyddat material med 

tanke på sampling. Åtminstone verkar en tolkning som utgår från att EUD sampling uttömmande kan 

regleras genom delvis mångfaldigande å ena sidan och citat å andra ingalunda långsökt. Mot denna 

bakgrund verkar en nationell bestämmelse som möjliggör evalueringen av distansen inte vara nöd-

vändig. Det är dock viktigt att observera att det kan uppstå problem ifall nationella domstolarna inte 

med stöd av eventuella egna gamla nationella vanor tolkar undantaget för citat så snävt att det strider 

mot EUD:s definition av citatundantagets räckvidd.  

 

Behandlingen av fallet Pelham i tysk rätt illustrerar denna problematik. Möjligheten att försvara 

sampling med stöd av citat och pastisch ogillades av BGH även efter EUD:s utlåtande angående Pel-

ham erhållits, utan att någon omfattande argumentering delgavs. Detta är en smula överraskande med 

tanke på att EUD entydigt slår fast att en läsning av undantaget för citat i ljuset av konstens frihet 

enligt stadgans 13 artikel kan omfatta sampling. Hänvisningen till konstens frihet är speciellt viktig i 

detta avseende; ifall det entydigt konstaterats att sampling kan utgöra ett utövande av en grundläg-

gande rättighet, måste en domstol som önskar ogilla en yrkan på att sampling är citat förse sitt ogil-

lande med vägande argument. Med stöd av EUD:s praxis kan det inte längre räcka med att konstatera 

att vissa förutsättningar inte uppfylls och att citat inte därför kan åberopas, eftersom de grundläggande 

rättigheternas växande relevans helt enkelt inte längre tillåter ett sådant förfarande. Således borde 

åsidosättandet av möjligheten till att åberopa citat ha argumenterats för i större detalj och mer över-

tygande snarare än att nöja sig med att konstatera att lyssnare inte kan uppfatta användningen av 

främmande material. Ett dylikt argument är i mitt tyckte inte tillräckligt kraftigt då man beaktar den 

tyngd som EUD i Pelham ger åt sampling som presumerad användarrätt. För att åter anknyta till 

frågan om huruvida en nationell eller unionsrättslig bestämmelse som uttryckligen tillåter evaluering 

av distans mellan de vederbörliga alstren faktiskt behövs kan avslutningsvis konstateras att en sådan 

bestämmelse inte är nödvändig, men att upphörandet av en viss flexibilitetskällas tillämplighet skapar 

ett behov av att tolka de kvarvarande tillåtande lagrummen mer utvidgande. Om så inte görs, finns en 

risk för att innehållet i de grundläggande rättigheterna äventyras.  

 



55 
 

5.4 Balanseringen av de relevanta grundläggande rättigheterna 
De i avsnitt 5.1 ställda frågorna har nu besvarats genom att konstatera att unionen ansvarar för de 

bestämmelser som gäller sampling och att de grundläggande rättigheterna ska anses införlivade i In-

foSocs bestämmelser. Detta ställningstagande kombineras emellertid med ett viktigt förbehåll; 

granskningen av samplingens godtagbarhet ska i sista hand avgöras av en balansering mellan “rättig-

heter och intressen hos de olika kategorierna av rättsinnehavare”232 som de motstridiga grundläg-

gande rättigheterna nödvändiggör. Denna balansering får en speciellt stor tyngd i ljuset av att EUD 

starkt gått in för att avskaffa möjligheten att direkt tillämpa de grundläggande rättigheterna. Man kan 

fråga sig om denna linjedragning i för stor grad förlitar sig på rättigheternas balansering, speciellt 

med beaktande av hur högt EUD själv ställer kraven på den behövliga intresseavvägningen.233 I litte-

raturen har man som en allmän kritik lyft fram att uppmaningen att ”balansera de olika intressena” 

inte ger tillräckligt specifik information om de olika intressenas inbördes styrkeförhållanden och vilka 

intressen som överhuvudtaget ska tillåtas spela en betydelsefull roll inom denna sammanjämkning.234 

Det finns med andra ord ingen entydigt korrekt definition av den balans som ska agera ledstjärna då 

fastslås eller upprätthållas i praxis.235 Mot denna bakgrund har det också påpekats att en utebliven 

definition av vad rättigheternas balansering faktiskt innebär riskerar göra rättigheternas balansering 

till en tom slogan, som får EUD:s praxis att verka mer välvilligt inställd till grundläggande rättig-

heter.236  

 

Dessa synpunkter är inte helt obefogade med tanke på sampling. EUD:s ställningstagande ger starkt 

vid handen att de vederbörliga grundläggande rättigheterna ska ges betydelse, men vi vet inte hur stor 

denna betydelse är. För att kartlägga de grundläggande rättigheternas betydelse för denna avvägning 

måste man till en början måste granska om det är fråga om en eller två grundläggande rättigheter som 

gynnar användaren av sampel. Samplingen kan nämligen anses relevant både beträffande yttrandefri-

heten och konstens frihet. Geiger och Izyumenko anser att EUD verkar anse konstens frihet enligt 

vara en lex specialis i förhållande till yttrandefriheten.237 Detta ter sig som en god utgångspunkt, 

eftersom EUD inte hänvisar till yttrandefriheten i fallet Pelham, utan samplingens status som en 

grundläggande rättighet förknippas enbart med ett utövande av konstens frihet. Att EUD vill ge ytt-

 
232 Pelham, punkt 31. 
233 Se avsnitt 5.2.1. 
234 Jongsma 2019 s. 153. 
235 Griffiths & McDonagh 2013, s. 74. 
236 Mylly 2015, s. 130. 
237 Geiger & Izyumenko 2019 I, s. 16. 
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randefriheten och konstens frihet en separat innebörd illustreras också av att den för användaren gynn-

samma retoriken var väsentligen mer befallande i Funke Medien och Spiegel Online än i Pelham. 

Tydligast framkommer denna indikation på ett uteslutande av yttrandefrihetens relevans för sampling 

genom att EUD i Pelham underlät att inkludera kravet på att tolkningen av den relevanta InfoSoc-

bestämmelsen ska vara ”fullständigt förenlig” med de rättigheter som är garanterade i stadgan.238 I 

samplingsfallet Pelham räckte det således med att man beaktar de respektive parternas intressen, me-

dan domslutet inte uttryckligen måste vara fullständigt förenligt med de i stadgan garanterade rättig-

heterna.239 Detta låter förmoda att den användarrätt som förknippas med yttrandefriheten (såsom t.ex. 

nyhetsrapportering) är mer omfattande – d.v.s. den besitter en större potential att åsidosätta rättig-

hetsinnehavarens ensamrätt baserad på stadgans artikel 17.2 – än den användarrätt som tryggas av 

konstens frihet. Detta antagande är också i linje med den traditionella uppfattningen av yttrandefri-

hetens kärnområde, som bedömer yttrandefrihetens huvudsakliga uppgift vara att trygga upprätthål-

landet av en debatt eller informationsgång som rör allmänintresset, vilket samplingen inte kan påstå 

sig göra i samma utsträckning som t.ex. nyhetsrapportering.240 Det måste ses som en positiv utveckl-

ing att separera yttrandefriheten och konstens frihet, eftersom många estetiskt inriktade typer av skap-

ande på ett betydligt mer naturligt sätt kan klassas som utövande av konstens frihet än yttrandefri-

heten. Detta gäller utan vidare i de flesta fall också för sampling. Problemet är förstås att det finns i 

praxis för hur konstens frihet ska bedömas i förhållande till rätten till immateriell egendom, eftersom 

EUD i fallet Pelham “för första gången sedan tidig praxis [kring de grundläggande rättigheternas 

väsentliga funktion]” utför balanseringen utgående från substansinnehållet i de grundläggande rättig-

heterna framom den vederbörliga immaterialrättens allmänna innehåll.241 

 

Hur stor betydelse kan då faktumet att sampling skyddas som ett utövande av konstens frihet ha för 

den behövliga intresseavvägningen? I litteraturen har man på en allmän nivå föreslagit att närma sig 

balanseringen av motstridiga rättigheter genom att granska i vilken mån den vederbörliga rättigheten 

begränsas; ju närmare rättighetens kärna eller väsentliga innehåll som en begränsning av tillgången 

till ett verk eller alster sträcker sig, desto större orsak finns att prioritera användarens rätt. I brist på 

relevant praxis ger denna uppdelning med tanke på sampling dock egentligen inte mer vid handen än 

att alla begränsningar av innehållet i en grundläggande rättighet inte nödvändigtvis ger anledning att 

avvika från bestämmelsens ordalydelse eller sedvanliga tolkning. Szpunar använder sig av en dylik 

 
238 Citatet finns i Spiegel Online punkt 59, Funke Medien punkt 76. 
239 Pelham punkt 32. 
240 Yttrandefrihetens syfte och dess inverkan på den rättsliga behandlingen av sampling granskas mer detaljerat i avsnitt 
5.5. 
241 Sganga 2019, s. 16. 
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indelning för att föreslå en restriktiv syn på samplingens potential att begränsa räckvidden av fono-

gramproducentens ensamrätt; i en domstolsbedömning av gällande bestämmelser kan man begränsa 

fonogramproducentens ensamrätt enbart som en sista utväg ifall ”uppenbara kränkningar av det vä-

sentliga innehållet i en grundläggande rättighet” annars skulle uppstå.242 Naturligtvis är det inte klart 

vad som i detta fall skulle ses som uppenbara kränkningar eller det väsentliga innehållet av konstens 

frihet, men detta ställningstagande måste i alla fall uppfattas som ett förslag på att balanseringen ska 

göras med starkt betoning av fonogramproducentens rätt.  

 

EUD ställer inte upp nära på lika stränga krav på att konstens frihet ska få konkret betydelse, utan 

respektive parters rättigheter ställs emot varandra såsom mer eller mindre likvärdiga rättigheter. Ar-

gumenteringen presenteras utan värdeladdade ordval, vilket också gör det svårt att skönja en hierarki 

mellan de olika omständigheterna och intressena. En aspekt som sticker ut i en granskning av argu-

menteringen är att EUD påpekar att fonogramproducentens ensamrätt inte ska kunna möjliggöra för-

bud mot användning av ett sampel för konstnärligt skapande ifall samplingen inte undergräver fono-

gramproducentens möjlighet att få tillfredsställande avkastning på sin investering. Detta låter nämli-

gen i första hand förstå att rätten att motsätta sig sampling förknippas med att rättighetsinnehavaren 

ska åsamkas finansiell skada för att kunna göra sin rätt gällande, vilket i sin tur tyder på att samplingen 

borde godtas så länge som samplingen inte hindrar fonogramproducentens möjlighet att få tillfreds-

ställande avkastning på sin investering.  

 

Två observationer är på sin plats: För det första är det svårt att säga vad som ska anses utgöra en 

adekvat finansiell skada, för det andra omvandlar en för strikt läsning av kravet på fonogramprodu-

centens ekonomiska skada intrångsbedömningen från en igenkännbarhetsbedömning till en bedöm-

ning av de förmodade ekonomiska följderna av samplingen, vilket redan påpekades i avsnitt 4.1.3. 

Sannolikt ville EUD betona igenkännbarheten framom de ekonomiska konsekvenserna för att detta 

är en mer praktisk utgångspunkt för intrångsbedömningen. Igenkännbarheten är nämligen väsentligen 

lättare att bedöma än samplingens inverkan på möjligheten till tillfredsställande avkastning. Omnäm-

nandet av den ekonomiska skadan kunde i detta avseende ses som att EUD uttryckligen ville förse 

rättighetsinnehavarens ensamrätt – som enligt unionsrättens utgångspunkt ska få ett starkt skydd – 

med ett slags chikanförbud för att undvika uppenbart icke-ändamålsenliga yrkanden på intrång.  

 

 
242 Szpunar 2019 I, punkt 98. 
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Av en dylik tolkning följer att samplingen kunde betraktas som en användarrätt som tillåter sampling 

i den utsträckning fonogramproducentens investering inte tar skada, vilket naturligtvis kan ses som 

en stor vinst för samplingen. Dock belastas denna slutsats av den vaghet som präglar EUD:s linje-

dragning. Ett tydligt ställningstagande angående huruvida samplingen i Nur mir ansågs igenkännbar 

och huruvida rättighetsinnehavaren till Metall auf Metall kan anses ha lidit ekonomisk skada skulle 

ha gjort det betydligt lättare att bedöma hur långt samplingen som en användarrätt sträcker sig. Någon 

typ av ställningstagande angående rättighetsinnehavarens skada i fallet Pelham hade likaså varit av 

värde med tanke på motiven bakom rättighetsinnehavarens agerande. Detta hade nämligen givit indi-

kationer på EUD:s förhållningssätt till det faktum att rättighetsinnehavaren av allt att döma gjort sin 

rätt gällande av andra skäl än de i InfoSocs ingress starkt ekonomiskt betingade skälen 4, 9 och 10, 

vilka enligt EUD rättfärdigar en hög skyddsnivå för fonogramproducenten. Likaså hade det varit in-

tressant att veta vilken betydelse detta (i ljuset av de relevanta InfoSoc-bestämmelserna möjligtvis 

icke-ändamålsenliga) förfarande enligt EUD ska ha för bedömningen av till vilken mån begräns-

ningen av konstens frihet är oskälig. Den ekonomiska skada som rättighetsinnehavaren i detta fall 

åsamkades var ju långt ifrån uppenbar, vilket i på basis av EUD:s ställningstaganden kunde tänkas 

minska på möjligheten att framgångsrikt åberopa ensamrätten till ett fonogram i samplingsfall. 

5.5 I vilken mån kan flexibilitet hittas ur ED-praxis? 
En granskning av samplingens godtagbarhet i ljuset av EMRK ter sig som ett fräscht perspektiv i 

förhållande till vad som presenterats hittills, eftersom den betraktar upphovsrättens ensamrätt som ett 

undantag till yttrandefriheten. Infallsvinkeln är därmed motsatt till den kontinentala upphovsrättens. 

Det motsatta perspektivet kommer fram genom att EMRK innehåller ett proportionalitetstest som 

verkar till yttrandefrihetens förmån. Därtill påbjuder en fast praxis att avvikelserna från yttrandefri-

heten måste tillämpas snävt och behovet av att begränsa yttrandefriheten ska motiveras på ett överty-

gande sätt.243 Mot denna bakgrund hittas en rätt överraskande parallell mellan EMRK och den ame-

rikanska fair use-doktrinen, och i själva verket bygger Geiger och Izyumenko – som gjort ett omfat-

tande forskningsarbete i ED:s praxis – upp ett argument till förmån för att en kontinental fair use-

doktrin de facto kan anses ha upprättats med stöd av ED:s praxis. De räknar upp en lång lista på olika 

faktorer som inverkar på bedömningen, bl.a. om användningen är kommersiellt betingad, om kom-

munikationen är av politiskt, kulturellt eller allmänt intresse, om det finns tunga motargument, om 

det finns andra sätt att komma åt informationen, hur aktuell den vederbörliga informationen är, i 

 
243  Delfi AS mot Estland, no. 64569/09, 16 juni 2015, punkt 131 med tillhörande hänvisningar.  
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vilken form och i vilket medium den uttrycks etc.244 Detta föranleder förstås frågan om sampling kan 

komma att dra nytta av denna potentiellt användarvänliga praxis. I mer formella och med ED:s argu-

mentering samstämmiga ordalag kan frågan formuleras som huruvida sampling kan betraktas utgöra 

en typ av diskurs som i ljuset av ED:s praxis behöver skyddas av yttrandefriheten enligt EMRK, och 

hur långt man kan distansera sig från bestämmelsens kärnsyfte utan att gå miste om EMRK:s yttran-

defrihetsskydd. 

 

ED har i sin bedömning av yttrandefrihetens och upphovsrättens förhållande fäst uppmärksamhet vid 

vilken typ av diskurs som hindras av upphovsrätten. Två fall illustrerar ED:s syn på förhållandet 

mellan nödvändig samhällelig diskussion och upphovsrätt. För det första fallet Ashby Donald,245 som 

gick ut på att fotografier från modeuppvisningar publicerats utan rättighetsinnehavarens tillstånd, 

varpå svarandeparten dömdes till stränga sanktioner. Ärendet överklagades till ED såsom ett brott 

mot yttrandefriheten. Talan ogillades, eftersom delgivandet av fotografierna i detta fall inte ansågs 

driven av en vilja att delta i en meningsfull offentlig debatt, utan snarare föreföll övervägande kom-

mersiellt betingad. I litteraturen spekulerades att utgången kunde ha varit en annan ifall publikation-

ens uttryckliga syfte varit att kritisera det inflytande som modeindustrin och dess publikationer utövar 

på t.ex. unga kvinnor.246 Problemet verkar vara att den omstridda publikationen inte tillförde något 

nytt till den allmänna diskussionen och inte heller avvek från de publikationer som i normal ordning 

betalar licensavgifter för det material de publicerar, vilket de facto gör dem substitut för dessa regel-

rätt klarerade alster. Ett motsvarande resultat uppnåddes också i Pirate Bay-fallet,247 där en fildel-

ningssajt som möjliggjorde gratis nedladdning av musik, filmer, dataspel mm. upprätthållits. Rättig-

hetsinnehavarna till dessa alster led omfattande ekonomisk skada, vilket ledde till att straffrättsliga 

sanktioner utdömdes. Svarandena överklagade till ED och yrkade på en oskälig begränsning av ytt-

randefriheten, men talan avslogs. ED konstaterade att åtgärderna mot fildelningen i och för sig inne-

bar en begränsning av yttrandefriheten, men att den informationsgång som stoppats av den nationella 

rättsordningen ansågs inte kunde anses bidra till en diskussion som berör allmänintresset, därtill drevs 

svarandenas verksamhet i vinstsyfte.248  

 

Genomgången av dessa fall visar att ED i bägge fallen ansåg att publikationens vinstsyfte minskade 

yttrandefrihetens tillämplighet, men man kan inte dra slutsatsen att ett vinstsyfte automatiskt leder till 

 
244  Geiger & Izyumenko 2019 II, s. 28-29. 
245 Ashby Donald m.fl. mot Frankrike CE:ECHR:2013:0110JUD003676908. 
246 Vorhoof & Høedt-Rasmussen 2013, ställningstagandet hittas under rubriken “Money or message driven?”. 
247 Neij and Sunde Kolmisoppi mot Sverige [“The Pirate Bay”], no. 40397/12, 19 februari 2013. 
248 Geiger & Izyumenko 2019 III, s. 39. 
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att yttrandefrihet inte kan åberopas. En publikation kan godtas förutsatt att den utgör ett meningsfullt 

bidrag till den samhälleliga diskussionen, vilket högst antagligen enbart kan uppnås ifall det skyddade 

källmaterialet bearbetats på något sätt. Vinstsyftet ska inte till övervägande del utgöra en snyltning 

på tredje mans rättighet, utan det (ekonomiska och samhälleliga) värde som publikationen har ska 

utgöras av resultatet av det bearbetningsarbete som gjorts. Fallet Ashby Donald illustrerar denna po-

äng väl. Ifall de icke-klarerade fotografierna inte bearbetas på något sätt, bygger publikationens värde 

på ett (orättmätigt) utnyttjande av de investeringar och det arbete som låg bakom organiseringen av 

modeuppvisningen och framställningen av fotografierna. Om man däremot använder fotografier för 

att kritisera modevärldens ytlighet – vilket utgör en bearbetning källmaterialet – används de skyddade 

alstren som ett redskap för att uppnå ett samhälleligt mål. Således kunde man utgå från att använd-

ningen av skyddat material med stöd av yttrandefriheten kombineras med en slags bearbetningsskyl-

dighet.249 Dock är det inte klart vilka krav som ställs på omfattningen och innehållet av denna bear-

betning, vad är det som ger en diskurs den särskilda samhälleliga betydelse som äger kraft att åsido-

sätta ensamrätten till källmaterialet? Bearbetning i syfte att ta ställning till samhälleliga och politiska 

frågor förbättrar tvivelsutan yttrandefrihetsskyddets tillämplighet, men hur blir det ifall bearbetningen 

främst är estetiskt betingad och i första hand förknippas med kultur och underhållning snarare än 

samhälle och politik? Har en publikation relaterad till kultur och underhållning en särskild samhällelig 

betydelse, och skulle t.ex. en låt som åstadkommits genom sampling på denna grund kunna få yttran-

defrihetsskydd?  

 

Denna frågeställning har tangerats i ED-fallet Khurshid Mustafa och Tarzibachi mot Sverige.250 Fallet 

handlade om att en immigrantfamilj bosatt i Stockholm hade installerat en satellitantenn i sin hyres-

bostad för att kunna se tv-program på sina modersmål arabiska och farsi. Hyresvärden motsatte sig 

antennen och uppmanade hyresgästen att ta bort den, vilket denne inte gick med på. ED ansåg att 

följderna av att antennen förbjöds var oproportionerligt stora i förhållande till hyresvärdens skada, 

vilket inte kunde godtas i ljuset av rätten att ta emot uppgifter enligt EMRK 10 artikel. ED bedömde 

det betydelse fullt att hyresgästen tack vare antennen kunde se sändningar angående politiska, sociala 

och kulturella nyheter från sitt hemland på sitt eget språk. Det lyftes också fram att inte enbart till-

gången till samhälleligt betydande nyheter ska tryggas av EMRK artikel 10, även tillgången till kul-

turella yttranden samt underhållning bör skyddas. Tillgången till kultur och underhållning ska näm-

 
249 Här finns en intressant parallell till EUD:s rsonemang i fallet Funke Medien påpekas. Se avsnitt 5.2.2. 
250 Khurshid Mustafa och Tarzibachi mot Sverige. 
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ligen enligt ED inte underskattas i allmänhet, och i synnerhet inte då det är fråga om en immigrant-

familj med tre barn.251 Kunde detta ställningstagande användas som stöd för rätten att sampla? Trots 

att resonemanget i Khursid Mustafa i första hand kan te sig som en rätt betydande inskränkning av 

rättighetsinnehavarens ensamrätt, ska man dock komma ihåg att ED:s uttalande ställer upp en tydlig 

hierarki mellan de olika typerna av information. Tillgången till kultur och underhållning är tydligt av 

sekundär betydelse i jämförelse med tillgången till information av social och politisk karaktär. Med 

tanke på samplingens tillämplighet är det också viktigt att notera att fallet Khurshid Mustafa enbart 

gällde tillgången till information då inga andra möjligheter att komma åt den vederbörliga informat-

ionen fanns. Det var inte heller fråga om att åsidosätta någons immateriella rättighet, eftersom hyer-

svärden i fråga enbart ville begränsa tillgången till tv-programmen för att satellitantennen ansågs or-

saka onödigt besvär. Det var inte fråga om att någon skulle garanteras tillgång till skyddat material 

för att kunna producera ett härlett verk och det förefaller inte heller uppenbart att samma argumente-

ring per analogi skulle kunna vara tillämplig på ett samplingsfall. Det måste emellertid lyftas fram 

som betydelsefullt att tillgången till kultur och underhållning ansågs ha ett samhälleligt värde enligt 

samma grunder som tillgången till social och politisk diskurs skyddas av EMRK. Detta medför näm-

ligen i princip att ett konstnärligt betingat utövande av yttrande borde kunna försvaras med samma 

argument som mer traditionellt vedertagna deltagande i en samhälleligt betydelsefull diskussion. 

 

Det sistnämnda till trots ter sig som att samplingens anspråk på att utgöra en för EMRK:s yttrande-

frihet relevant samhälleligt betydelsefull diskurs är rätt långsökt. Dock är en koppling inte utesluten. 

Jütte och Maier har granskat samplingens potential att få yttrandefrihetsskydd och lyfter som en po-

tentiellt lovande utveckling fram att ED har tillmätt genrespecifika omständigheter betydelse i sin 

bedömning av yttrandefrihetsfall.252 Hänvisningen till genrespecifika omständigheter förknippas med 

BVerfG:s resonemang kring kraven på att tolka upphovsrättsbestämmelser på ett sätt som i tillräcklig 

mån beaktar de behov som utövandet av en viss kreativ verksamhet har. Som en indikation på att ED 

kunde tänkas resonera i samma banor lyfter Jütte och Maier fram två ED-fall där satiriska element 

bidragit till att man kunna åsidosätta yrkanden på ärekränkning som stöd för sitt argument,253 och 

resonerar att det mot denna bakgrund “kunde det finnas potential” för att ED angående sampling 

skulle komma till en slutsats som liknar BVerfG:s.254  

 

 
251 Khurshid Mustafa och Tarzibachi mot Sverige, punkt 44. 
252 Jütte & Maier 2018, s. 788. 
253 Fallen i fråga är Vereinigung Bildender Künstler mot Österrike och Karatas mot Turkiet.  
254 Jütte & Maier 2018, 788-789. BVerfG har upprepade gånger betonat konstens frihet framom äganderätten, se avsnitt 
4.2.3. 
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Vad tillför då EMRK och ED.s praxis till diskussionen kring samplingens godtagbarhet inom EU? I 

början av föregående avsnitt påpekades att EMRK:s omvända perspektiv och tanken om en eventuell 

kontinental fair use-doktrin utgör en lovande utgångspunkt för samplingen. De försök som i detta 

avsnitt gjorts för att hitta ett samband mellan sampling och EMRK:s yttrandefrihet känns förhållan-

devis långsökta, vilket beror på att ED:s praxis främst handlat om det för yttrandefriheten mer centrala 

behovet av att trygga tillgången till samhälleligt och politiskt betydelsefull informationsgång. I denna 

bemärkelse ter sig en yrkan på ett yttrandefrihetsskydd inför ED som en rätt stark åtgärd. Det är ju 

inte speciellt trovärdigt att påstå att en nekad rätt att använda ett visst sampel faktiskt kan anses be-

gränsa konstens frihet och allmänhetens tillgång till samhälleligt betydelsefull information. En orsak 

till att ett samplingsmål inför ED känns osannolikt är att EUD i fallet Pelham förde fram en argumen-

tation som ger goda utgångspunkter att bedöma framtida samplingsfall inom ramen för unionsrätten. 

I synnerhet är det betydelsefullt att EUD:s uttryckligen slagit fast att sampling kan motsvara innehål-

let av den grundläggande rättigheten till konstens frihet och som sådan behöver skyddas som en med 

fonogramproducentens ensamrätt likvärdig rättighet. I denna situation har den perspektivskillnad som 

EMRK opererar med – d.v.s. att yttrandefriheten är huvudregeln och fonogramproducentens ägande-

rätt dess undantag – i jämförelse till InfoSoc inte längre har lika stor praktisk betydelse. Således måste 

EMRK ses som ett slags reservalternativ som kan användas för att trygga möjligheten till sampling i 

två olika situationer: För det första ifall den tolkning av sampling som en de facto användarrätt som 

presenteras i denna avhandling visar sig vara felaktig, för det andra ifall medlemsländernas eller 

EUD:s praxis i framtiden utvecklas mot en restriktivare inställning till sampling. 

Kapitel 6 Slutsatser och avslutande reflektion 

6.1 Kan sampling ses som en användarrätt och vad innebär detta i så fall? 
I början av denna avhandling frågades huruvida sampling kan betraktas som en användarrätt. Det 

sannolika svaret är i ljuset av den framställning som hittills gjorts jakande, men detta ställningsta-

gande bidrar egentligen inte mycket till att klargöra innehållet i gällande. Det som är avgörande är 

vad det har för betydelse att sampling kan betraktas som en användarrätt. Man måste med andra re-

dogöra för i vilken mån denna användarrättighet kan åsidosätta fonogramproducentens ensamrätt. 

Till en början måste påpekas att diskussionen kring användarrätt inte har betydelse för alla samp-

lingsfall, eftersom fonogramproducentens ensamrätt inte alltid uppkommer. Den linjedragning som 

EUD framfört angående sampling gör det nämligen nödvändigt att påbörja granskningen av möjlig-

heten att sampla med att fastställa i vilken mån samplet kan kännas igen i den härledda låt som skapas. 
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Ifall samplet inte kan kännas igen, föreligger inte fonogramproducentens ensamrätt och inga hinder 

för sampling finns. I detta fall blir det egentligen inte fråga om att väga de relevanta rättigheterna mot 

varandra, eftersom fonogramproducentens ensamrätt helt enkelt inte existerar i ljuset av fallets om-

ständigheter. I dessa fall saknar det relevans huruvida sampling är en användarrätt eller inte. Det är 

uppenbart att kriterierna för när ett sampel kan anses igenkännbart är av avgörande betydelse då man 

bedömer i vilken utsträckning icke-klarerad sampling är möjligt inom unionen. Det faktum att praxis 

inte ordar noggrannare om kriterierna för när ett sampel är igenkännbart begränsar också det praktiska 

värdet av de tolkningar av innehållet i gällande rätt som framförs.  

 

Situationen angående samplingens godtagbarhet blir mer komplicerad ifall samplet bedöms vara igen-

kännbart. I detta fall kan samplingen försvaras med hänvisning till undantaget för citat, och eventuellt 

också av undantagen för pastisch och parodi. Det som framför allt talar för att sampling ska betraktas 

som en användarrätt är EUD:s uttryckliga konstaterande sampling kan utgöra ett uttryck som omfattas 

av friheten för konsten. Detta försvar stärks av att EUD också slagit fast att sampling kan vara ett citat 

såsom detta begrepp definieras enligt unionsrätten. EUD:s tillämpning av förutsättningarna för citat i 

Funke Medien visar också att EUD vid behov är redo att med förhållandevis hård hand åsidosätta 

ordalydelsen i InfoSoc:s citatbestämmelse för att garantera tillgången till material som skyddas av en 

immateriell rättighet. Detta stärker ytterligare uppfattningen om att inskränkningarna av rättighetsin-

nehavarens ensamrätt ska ses som utövande av jämlika rättigheter snarare än en konstruktion med 

undantag och huvudregel. Avhandlingen kommer att avslutas genom att reflektera över de implikat-

ioner som den definition av samplingens rättsliga status som presenterats i detta arbete får för förut-

sättningarna att idka sampling. 

6.2 Kan rättsläget anses tillfredsställande? 

6.2.1 I vilken mån är det försvarligt att tillåta sampling? 
Svaret på huruvida rättsläget kan anses möjliggöra sampling i lämplig mån hör ihop med hur högt 

rättsordningen värderar samplingens samhälleliga bidrag i egenskap av en konstnärlig aktivitet som 

berikar kulturutbudet. Eftersom lagstiftaren inte ansett det nödvändigt att explicit ta ställning till 

sampling, faller ansvaret för att definiera samplingens rättsliga status på domstolsväsendet. Således 

kräver ett tillåtande av sampling att domstolarna har en vilja tolka lagen på ett sätt som möjliggör ett 

åsidosättande av fonogramproducentens rätt. Den framställning som hittills gjorts presenterar en 

prima facie mycket positiv syn på förutsättningarna att sampla. Varken lagstiftning eller domstols-

praxis verkar stöda ett kategoriskt uteslutande av möjligheten att sampla, tvärtemot finns det många 
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potentiella sätt att försvara sig mot att rättighetsinnehavaren motsätter sig användningen av ett sam-

pel. Således är inställningen till sampling ljusår ifrån den starkt fördömande inställning som Kevin 

Duffy påvisade i fallet Grand Upright:255 EUD har entydigt slagit fast att sampling inte enbart inte är 

stöld, utan att samplingen beroende på det enskilda fallets omständigheter i själva verket ska ses som 

en grundläggande rättighet. Såhär långt ser det mycket ljust ut för samplingen, men den fråga som 

dock ännu måste prövas är huruvida det praktiska verkställandet av detta principiella rättsläge de 

facto ger samplingen ett spelrum som denna verksamhet i ljuset av sin kulturella och samhälleliga 

betydelse bör ha. Denna frågeställning kan omformuleras till att fråga huruvida det finns praktiska 

eller ideologiska omständigheter som kan anses underminera möjligheterna till sampling på ett sätt 

som inte kan betraktas samstämmigt med rättsordningens samhälleliga målsättningar? 

 

En betydande svårighet hör ihop med behovet av att definiera vilken ersättning det samplade fono-

grammets rättighetshavare ska få. Ska ett godtagande av icke-klarerad sampling innebära att ersätt-

ning betalas och hur ska denna ersättning i så fall bestämmas? Generaladvokat Szpunar har i anknyt-

ning till denna diskussion gjort en ypperlig jämförelse mellan sampling och bildkonst, där han jämför 

viljan att slippa klarera (och således betala för) ett sampel med att en bildkonstnär med hänvisning 

till konstens frihet skulle göra anspråk på att slippa betala för penslar och färger.256 Detta är en full-

komligt valid poäng, som också verkar rättfärdiga en karakterisering av sampling som stöld. Att ge 

rättighetsinnehavaren en absolut rätt att motsätta sig sampling är förvisso uppenbart problematiskt 

med tanke på konstens frihet och yttrandefriheten överlag, men detta innebär ingalunda att använd-

ningen av sampel måste få göras utan förbehåll. På samhällelig nivå har det exempelvis inte ansetts 

nödvändigt att ge bildkonstnärer en rätt att slippa betala för sina arbetsredskap, och ifall en bildkonst-

när olovligen tillägnar sig penslar och målfärger kan man utan vidare anse stöld vara för handen. Hur 

skiljer sig då denna situation från icke-klarerad sampling? Med tanke på att skyddet för ett fonogram 

uttryckligen ämnar trygga möjligheten att få tillfredsställande avkastning på den underliggande inve-

steringen, kunde man å ena sidan hävda att ingen betydande skillnad finns mellan ett tillägnande av 

penslar respektive sampel. Å andra sidan måste man lyfta fram att penslarnas och färgernas egen-

skaper till sin natur är mer generiska i jämförelse med den roll som sampel spelar i att skapa härledda 

musikaliska verk. I ljuset av framställningen i kapitel 2 spelar de specifika egenskaperna hos ett visst 

sampel nämligen en avsevärt mer avgörande roll för de estetiska val som görs då den härledda låten 

skapas. Således finns det (i jämförelse med den hypotetiska bildkonstnären som vill slippa betala för 

penslar) en större chans att nekad klarering eller överprissättning av sampel får en hämmande verkan 

 
255 Se avsnitt 1.1. 
256 Szpunar 2019 I, punkt 92. 
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på förutsättningarna för att skapa en specifik men numera rätt vedertagen typ av härledda verk, och 

att denna följd kunde anses oproportionerlig i förhållande till den skada som samplingen åsamkar 

rättighetsinnehavaren.  

 

Ett sätt att gestalta avvägningen kring rättighetsinnehavarens rättmätiga ersättning är att fråga sig 

huruvida och i vilken mån tryggandet av förutsättningarna för att utöva sampling och konstens frihet 

behöver stödas av rättsordningen och andra offentliga aktörer. Räcker det med att man konstaterar att 

både samplaren och fonogramproducenten beroende på fallets omständigheter i princip har en fullgod 

chans att bifallas? Eller finns det av samhällsstrukturen orsakade skäl till att från rättsordningens sida 

förbättra möjligheterna till ett för samplingen gynnsamt läge uppstår? På basis av vad som framfördes 

i förgående stycke angående frågan huruvida bildkonstnärer ska behöva betala för färger och penslar 

kunde man hävda att en rätt att sampla utan att källfonogrammet rättighetsinnehavare får ersättning i 

praktiken skulle innebära att rättsordningen subventionerar sampling på bekostnad av fonogramindu-

strin. Kan detta anses befogat? Medför samhällsstrukturen ett behov av att utgångspunktsvis betrakta 

användaren av skyddade verk som en svagare avtalspart i förhållande till rättighetsinnehavaren då 

avtal om klarering sluts?  

6.2.2 Hur kan rättighetsinnehavarens anspråk på ersättning tillgodoses? 

6.2.2.1 Hur ser normunderlaget ut angående rättighetsinnehavarens rätt till ersättning? 
Då man analyserar den ersättning som ska erläggas för sampling enligt unionsrätten, måste två ob-

servationer lyftas fram. Å ena sidan betonar InfoSocs ingress att immateriella rättigheter integrerats 

som en del av äganderätten och att rättighetsinnnehavarens måste få en skälig ersättning för utnytt-

jandet av sina verk.257 Av fast EUD-praxis följer att den ersättning som rättighetsinnehavaren ska 

garanteras bör vara skälig, m.a.o. är det på basis av praxis inte meningen att rättighetsinnehavaren 

ska garanteras högsta möjliga ersättning.258 Å andra sidan verkar de grunder som enligt EUD kan 

tillåta sampling ha en begränsad potential att förse rättighetsinnehavaren med en skälig ersättning. 

Icke-igenkännbar sampling tillåts nämligen p.g.a. det för fonogramproducentens rätt nödvändiga del-

vis mångfaldigandet inte föreligger, vilket samtidigt innebär att ingen rättighet som kunde utgöra en 

grund för ett vederlag heller existerar. En liknande situation gäller också angående igenkännbara sam-

pel som tillåts med hänvisning till undantaget för citat. Man brukar i regel inte förknippa en citering 

 
257 InfoSoc, skäl 9, 10. 
258 Sganga 2019, s. 9. 
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av ett verk med skyldigheten att erlägga en skälig ersättning till verkets rättighetsinnehavare. Härvid-

lag uppstår en presumtion om att användningen med stöd av citat skulle vara avgiftsfri. Detta kan 

vara ett potentiellt problem med tanke på de krav som EUD ställer på domstolarnas skönsmässiga 

bedömning. Här är det på sin plats att påpeka att utvidgandet av möjligheterna till sampling uttryck-

ligen har gjorts med stöd av en balansering av grundläggande rättigheter, inte genom ett ensidigt 

gynnande av en viss rättighet eller typ av verksamhet. Således måste man i samband med att ge större 

betydelse åt konstens frihet också samtidigt se till att rättighetsinnehavarens rätt till immateriell egen-

dom enligt stadgans 17.2 artikel inte begränsas oskäligt; ifall samplingens dispens utvidgas med hän-

visning till de grundläggande rättigheternas växande betydelse, måste också stadgans andra rättig-

heter – i detta fall i sista hand stadgans 17.2 artikel – på motsvarande sätt värnas om.  

 

Man kunde hävda att det normunderlag som står till domstolens förfogande vid balanseringen av de 

motstridiga grundläggande rättigheterna belastas av att upphovsrättens inskränkningar i för stor mån 

tenderar ses som en typ av on-off-knapp: Antingen gäller rättighetsinnehavarens ensamrätt till 100 

%, eller så åsidosätts den med hänvisning till yttrandefriheten eller konstens frihet, vilket leder till att 

ingen ersättning tillkommer rättighetsinnehavaren. Ifall domstolen tvingas till ett dylikt val mellan 

två ytterligheter, känns det ingalunda långsökt att det förestående uteblivandet av ersättning medför 

en tendens att tolka undantagen snävt till den del avgörandet kräver skönsmässig bedömning. Gratis 

användning kan nämligen helt enkelt på ett intuitivt plan upplevs oskäligt i ljuset av den kontinentala 

traditionens starka betoning av förhållandet mellan upphovsman och verk.259 Mot denna bakgrund 

kan man återigen fråga sig om balanseringen av de motstridiga rättigheterna ställer för stora krav på 

domstolarna. T.ex. Drassinower för fram tanken om en dialog mellan intressehavarparterna vore en 

mer ändamålsenlig uppställning än en (domstols)balansering,260 vilket känns som ett fräscht perspek-

tiv till problematiken.  

6.2.2.2 Finns det förutsättningar för en ändamålsenlig avtalslösning? 
Kan en dialog upprättas mellan samplare och fonogramproducent, och hur ska detta i så fall skötas? 

Eftersom det i varje fall är den potentiella samplaren som måste inleda den vederbörliga dialogen, så 

det är på sin plats att granska situationen ur dennes perspektiv. Av gällande rätt följer att den som 

önskar sampla måste välja mellan att försvara sitt agerande med hänvisning till en tillåtande grund, 

 
259 Detta torde gälla trots att samplingen strikt taget inte ens gäller skyddet mellan upphovsman och verk, utan InfoSocs 
reglering gäller uttryckligen förhållandet mellan finansiär och investering. 
260 Drassinower 2009, s. 992. 
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eller att inleda klareringsförhandlingar med källfonogrammets rättighetsinnehavare. Förutsättning-

arna för denna dialog försämras av att parternas styrkeförhållanden inte sällan är i obalans; rättighets-

innehavarparten lär i regel representeras av ett stort mediebolag, medan skaparen av härledda verk 

inte sällan lär vara en liten aktör, som inte har reella möjligheter att på ett kännbart sätt göra sin rätt 

gällande vare sig i förhandlingarna och eller i en potentiell domstolstvist.261 Under dessa förhållanden 

kan en utgång som leder till en oskäligt snäv användarrätt orsakas med stöd av flera olika faktorer: 

Genom att parternas ojämna styrkeförhållanden medför att avtalsförhandlingen resulterar i oskäligt 

höga klareringsavgifter eller att klarering nekas kategoriskt,262 genom att den starkare parten hotar 

med en rättstvist (ifall icke-klarerad sampling sker) som den svagare parten inte har realistiska möj-

ligheter att försvara sig mot, eller genom att den svagare parten helt enkelt låter bli att skapa härledda 

verk p.g.a. den osäkerhet som det oförutsebara läget medför. Angående den potentiella överprissätt-

ningen av klareringsavgifter kan man lyfta fram Demers analys som symptomatisk för de strukturella 

privaträttsliga hindren för en med tanke på konstens frihet fungerande klareringsmarknad. Hon anser 

nämligen att lösningar som innebär en rätt att sampla i gengäld för att en avgift eller ”samplingsskatt” 

erläggs högst sannolikt skulle väcka starkt motstånd från det stora rättighetsinnehavarna av fonogram, 

eftersom detta skulle äventyra den överprissättning av sampel som för tillfället råder.263  

 

Detta låter förstå att en dialog mellan privata aktörer sannolikt inte leder till önskade resultat. Hur 

skulle man då kunna finna en balans mellan oskälig snyltning på fonogramproducentens investering 

och överprissättning av klareringsavgifter? Någon typ av schablonavtal som slår fast villkoren för 

användningen och dess ersättning vore ett gott alternativ, men hur skulle detta se ut och på vilka sätt 

kunde det åstadkommas? Geiger har granskat möjligheterna till att införa en tvångslicens för kreativ 

användning av skyddat material, och lyfter fram en obligatorisk kollektivförvaltning av källmaterialet 

som ett förhållandevis “icke-påträngande” sätt att lösa problemet.264 Detta kunde åtminstone tänkas 

minska sannolikheten för att klarering nekas kategoriskt,265 eftersom kollektivförvaltningsorganisat-

ionen sannolikt föredrar att hitta en omsättningbefrämjande avtalslösning. Man måste dock komma 

ihåg att ett kollektivförvaltningsorgan inte ska förväxlas med en skiljeman. Det är trots allt i grund 

och botten fråga om en privat organisation som försöker förhandla tillhandahålla möjligast gynn-

samma avtalsvillkor för sina medlemmar. Mylly har för att framföra ett liknande påstående lyft fram 

 
261 Lehtinen 2009, s. 44. 
262 McLeod & DiCola 2011, s. 160-165. 
263 Demers 2006, s. 142. Även Dicola & McLeod (2011, s. 165) påpekar att klareringsavgifterna ofta är överprissatta. 
264 Geiger 2017, s. 19. 
265 Detta verkar ju ha varit problemet i fallet Pelham, Kraftwerk ville helt enkelt inte se sin produktion användas i Pel-
hams låt. 
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den finska kollektivförvaltningsorganisationen Teostos tendens att finna olika sätt att utvidga sina 

klienters skyddsrevir via mindre formella kanaler; det går att fastställa sociala normer genom att 

grunda upphovsrättsliga ritualer såsom verkanmälan eller det årliga Teosto-priset, varvid man kom-

mer åt att “symboliskt kriminalisera” vissa typer av ur rättighetsinnehavarens perspektiv icke-önskad 

verksamhet.266 Detta förfarande handlar det inte om att uppmana folk att handla i enlighet med obe-

stridlig allmän norm, utan snarare om att tillämpa ett visst lagrum högst selektivt.267  

 

Finns det då möjlighet till att någon typ av offentlig eller annars opartisk aktör sannolikt skulle behöva 

verka till användarrättigheternas fördel för att i enlighet med EUD:s praxis garantera att innehållet i 

stadgans 11:e och 13:e artiklars ändamålsenliga verkan säkerställs och deras syften följs?268 Ginsburg 

– som granskat denna problematik ur den amerikanska rättens perspektiv – har föreslagit att en skil-

jenämnd vid behov deltar i förhandlingarna,269 medan Geiger presenterar visioner om ett “observato-

rium för tillgång till upphovsrättsskyddade verk” som utvecklats med europeiska konkurrensmyndig-

heter som modell.270 Den uppenbara nyttan med dessa lösningar vore att man inte skulle behöva av-

göra klareringsvillkoren i domstol. En avtalslösning som åstadkoms med hjälp av en (offentlig eller 

privat) skiljeman vore ett billigare och snabbare alternativ och således i princip obestridligt nyttig för 

alla inblandade parter. Verkligheten ser emellertid ofta annorlunda ut. Man måste nämligen ta i be-

aktande att den stora förloraren i denna situation vore den intressehavargrupp som för tillfället drar 

nytta av det nuvarande systemets osäkerhet och faktumet att det enda realistiska alternativet till av-

talsförhandlingar är en domstolstvist. Ifall alternativen mellan avtalsförhandlingar och rättegång är 

få, blir det lättare för rättighetsinnehavarsidan att förhandla om höga klareringsavgifter och hindra 

sampling genom att aktivt skicka cease and desist-uppmaningar ifall en sampling av skyddat material 

upptäcks eller misstänks. Denna typ av förfarande lär också fungera effektivt då det vidtas av under-

hållningsindustrin stora aktörer, eftersom en mindre aktör som önskar sampla sannolikt har begrän-

sade ekonomiska möjligheter att göra sin (användar)rätt gällande i domstol, oberoende av huruvida 

den förestående skönsmässiga bedömningen i princip borde leda till ett för användningen gynnsamt 

domslut.271  

 

 
266 Mylly tekijänoikeuden uudet sääntelystrategiat s. 136 
267 Ibidem. 
268 Painer, punkt 133. 
269 Ginsburg 2014, s. 1446. 
270 Geiger 2017, s. 17. 
271 Demers 2006, viii. 
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Sammanfattningsvis kunde man konstatera att det inte ter sig speciellt sannolikt att en för alla parter 

ändamålsenlig lösning kan hittas genom att föra en icke-reglerad dialog mellan de relevanta intresse-

havarna, samtidigt som förutsättningarna för en reform som påbjuder en reglerad dialog inte förefaller 

speciellt goda. Denna pessimism grundar sig på att underhållningsindustrins stora aktörer på sanno-

lika skäl kan anses ha tillräckligt stort inflytande och tillräckligt stora resurser för att upprätthålla 

status quo både vad beträffar avtalspraxis kring klareringsavgifter och regleringens ordalydelse. 

Denna strukturella utmaning hör ihop med en allmännare diskussion om de problem som följer av 

uppdelningen av upphovsrättsindustrin i aktörer som skapar innehåll och aktörer som sköter den fi-

nansiella exploateringen av innehållet. En betydande mängd kritisk litteratur påpekar att den största 

nyttan av den reglering som stiftats för att befrämja kreativt skapande tillfaller de aktörer som sköter 

exploateringen av innehållet, medan upphovsmännen och andra kreativa aktörer som skapar innehål-

let ofta i väsentligen mindre mån gagnas av den ökade omsättning som ackumuleras. Underhållnings-

industrin beskylls i denna anda för att outtröttligt lobba för en utvidgning av upphovsrättens (och dess 

närstående rättigheters) skyddsomfång.272 Detta görs inte sällan med hjälp av en retorik som långt 

bygger på att betona de kreativa aktörernas – m.a.o. de ”stora originella geniernas” – samhälleliga 

betydelse och status som ett argument för att utvidga de relevanta immateriella rättigheternas omfång. 

Frosio illustrerar detta synsätt genom att kalla upphovsrätten ett fikonlöv som lindats runt de stora 

korporationernas rättigheter,273 medan Lessig poängterar en tilltagande utveckling mot ett slags kla-

reringssamhälle, där en växande andel av all kommunikation kräver ett förhandstillstånd.274  

 

Vad har detta för betydelse för sampling i egenskap av en verksamhet som ska skyddas såsom en 

grundläggande rättighet? Trots att man på principiell nivå har goda möjligheter att idka icke-klarerad 

sampling med stöd av EUD-praxis, torde underhållningsindustrins inflytande utöva ett tryck på att 

vara mycket försiktig med att sampla utan licens. Detta föranleder frågan om det till synes mycket 

gynnsamma utgångsläget i praktiken döljer en verklighet där användare av sampel utövar en typ av 

självcensur, som bottnar i att man inte under rådande omständigheter vågar åta sig den finansiella risk 

som förknippas med att låta bli att klarera de källfonogram som används. Detta kan inte anses vara 

samstämmigt med de skäl som ligger bakom rättighetsstadgans bestämmelser om konstens frihet och 

yttrandefrihet, eftersom valet av det källmaterial som används för att skapa härledda verk inte borde 

göras av underhållningsindustrins korporationer på basis av en lönsamhetskalkyl, utan med stöd av 

de estetiska och samhälleliga drivkrafter som den enskilda skapande individen motiveras av. Ifall 

 
272 Mylly, s. 112-113. 
273 Frosio 2018, s. 266-267. 
274 Lessig 2004, s.256. 
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underhållningsindustrin kommer åt att de facto begränsa det källmaterial som används, uppstår en 

top-down-orienterad modell för att skapa och konsumera innehåll, där de stora korporationernas strä-

van efter att maximera sin vinst leder utövar ett stort inflytande på den typ av innehåll som skapas.275 

Detta bidrar i sin tur till att likrikta det innehåll som produceras, vilket inte kan anses gynnsamt för 

mångfalden av den kultur- och innehållsproduktion som utövas av samhället som helhet. Vad vore då 

lösningen på denna utmaning? Det är naturligtvis lättare att uttala sig om vad som borde göras än om 

hur dessa idéer i praktiken ska verkställas, men med stöd av vad som lyfts fram i detta avsnitt ter sig 

sammanställandet av en lista på schablonersättningar i kombination med ett förbud mot att kategoriskt 

motsätta sig användning av ett fonogram som det mest gångbara alternativet. I annat fall finns en 

påtaglig risk för att underhållningsindustrins starka kontroll över vilken typ av material som finns till 

förfogande för skapande av härledda verk riskerar likrikta den skapande verksamhet som försiggår.  

6.2.3 Vad följer av att unionen framom medlemsländerna reglerar upphovs-
rättens undantag? 
Under avhandlingens lopp har det redan upprepade gånger påpekats att det EUD i sina linjedragningar 

kring tryggandet av de grundläggande rättigheterna i oskäligt omfattande mån tyr sig till att ställa upp 

skyhöga krav på den skönsmässiga bedömning som ska utföras i de nationella domstolarna. Detta 

torde bero på att EUD verkar vilja upprätthålla en uppåtgående trend både beträffande harmonisering 

och konstitutionalisering av unionens upphovsrätt. I litteraturen har man lyft fram tanken om att 

EUD:s verkliga agenda är en harmonisering av unionens rätt och att betoningen av konstitutional-

iseringens vikt främst ska ses som ett retoriskt redskap för att uppnå denna målsättning.276 Man kan 

spinna vidare på detta argument och spekulera huruvida hänvisningarna till de grundläggande rättig-

heterna kan anses utgöra en typ av rökridå som används för att föra framåt harmoniseringen genom 

till synes balanserade domslut; konstitutionaliseringens betydelse bedyras i välformulerade satser, 

men i praktiken förs samtidigt harmoniseringen framåt med hård hand. Spår av detta kan hittas då 

man betraktar EUD:s ställningstagande angående sampling, men resultaten tyder inte nödvändigtvis 

på en större praktisk harmoniseringsgrad. Å ena sidan betonade EUD i Pelham upprepade gånger att 

behovet av att garantera innehållet i de grundläggande rättigheterna och att man därför måste väga de 

relevanta intressehavarnas rättigheter mot varandra. Dock ville man inte tillåta den i nationell rätt 

mest ändamålsenliga bestämmelsen (d.v.s. Freie Benutzung), eftersom denna inte ansågs förenlig 

 
275 Frosio 2017, s. 4. 
276 Griffiths 2013, s. 24, Mylly 2015, s. 130. 
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med den harmoniserade unionsrätten, som fordrar att innehållet i InfoSocs inskränkningar och un-

dantag genomförs på ett samstämmigt sätt inom unionen.277 Det är inte helt klart på vilket sätt till-

lämpningen av Freie Benutzung verkligen orsakar tillämpningen av InfoSocs inskränkningar, då EUD 

trots allt ansåg att kreativ bearbetning kan rättfärdiga användning av skyddat material med stöd av 

undantaget för citat. Innebär detta inte att innehållet i gällande rätt i praktiken är likadant som före 

fallet Pelham avgjordes, men att man av harmoniseringsskäl bör rättfärdiga sampling med stöd av 

citat i stället för Freie Benutzung?  

 

Det är inte ändamålsenligt att EUD med stöd av konstitutionaliseringen vill byta ut de begrepp som 

de nationella domstolarna ska använda sig av då de vederbörliga rättigheterna vägs mot varandra. I 

själva verket finns en risk för att detta skadar de grundläggande rättigheternas effektivitet. Ifall de 

nationella domstolarna måste utföra balanseringen av (grundläggande) rättigheter med hjälp av be-

grepp som enligt nationell rättstradition har innebörd som avviker från vad som EUD slagit fast, finns 

nämligen en uppenbar risk för att de grundläggande rättigheterna inte tryggas i tillräcklig mån. Påbu-

det att använda sig av intern reglering har jämförts med att sätta Freie Benutzung i en tvångströja,278 

vilket inte saknar poänger. Ifall tyska domstolar framöver måste bedöma sampling som ett citat i 

stället för fritt utnyttjande, måste man se till att den nationella traditionen angående citatets kraft att 

åsidosätta fonogramproducentens rätt inte är för snäv. Ifall citatet tolkas för snävt, kan det utrymme 

som användarrätten i praktiken får nämligen komma att minska, vilket inte kan anses förenligt med 

att EUD konstaterat att sampling kan utgöra en verksamhet som ska skyddas av konstens frihet. Denna 

situation kan illustreras av en gruvdriftsanalogi: Ifall en malmtillgång (Freie Benutzung) sinar, måste 

man för att upprätthålla samma produktionsnivå (frihet för konsten) antingen bedriva intensivare ut-

vinning (bredare tillämplighet) på de kvarvarande gruvorna (de befintliga interna godtagbarhetsgrun-

derna enligt InfoSoc och deras tillämpning i ljuset av nationell rättstradition), eller söka upp nya till-

gångar på tidigare oanvända eller outforskade områden (såsom undantaget för pastisch). För att un-

ionsrättens nuvarande formulering av rätten att sampla inte de facto ska minska på utrymmet för 

yttrandefriheten och konstens frihet, måste de befintliga interna tillåtande grunderna, d.v.s. undanta-

gen för citat samt rekvisiten för icke-igenkännbarhet tolkas på ett tillräckligt utvidgande sätt för att 

garantera den för konstens frihet nödvändiga tillgången till skyddat material. Alternativt kan man 

tänka sig att hittills outnyttjade men i princip möjliga godtagbarhetsgrunder såsom undantaget för 

pastisch borde tas i bruk i större omfattning. 

 

 
277 Pelham, punkt 64. 
278 Senftleben 2020, s. 11. 
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EUD:s linjedragningsfilosofi angående förhållandet mellan upphovsrättens externa respektive interna 

reglering beskrevs tidigare ha Quijotiska drag, vilket kommer fram genom EUD:s envisa strävan att 

reglera upphovsrätten genom befintlig sekundärlagstiftning i stället för att revidera InfoSoc eller till-

låta direkt hänvisning till primärrättens bestämmelser. En risk med den riktning EUD fört den har-

moniseringen i är starkt förknippad med den betoningen av InfoSoc:s bestämmelser ska vara den 

primära samlingen bestämmelser. Även en konsekvent och välavvägd EUD-doktrin kan nämligen 

visa sig svår att tillämpa på rätt sätt i medlemsstaternas domstolar, ifall den harmoniserade rätten för 

det första ges en karaktär av att befinna sig i ett elfenbenstorn långt ovanför de praktiska realiteterna 

och värdegrunderna som tillämpas inom medlemsstaternas domarkårer och för det andra helt enkelt 

ställer för stora krav på den balansering mellan grundläggande rättigheter som domstolarna ska ge-

nomföra. För att detta ska fungera skulle det behövas en mer rigoröst formulerad och uttömmande 

linjedragning angående var den yttersta räckvidden för de nationella domstolarnas möjlighet att tolka 

InfoSoc:s bestämmelser utvidgande upphör. Angående sampling framkommer denna brist genom 

oklarheten kring när ett sampel är ingekännart och vilka de sedvanliga förutsättningarna för citat är 

då sampling försvaras med hänvisning till undantaget för citat. Sganga påpekar att bristen på en ut-

tömmande definiering av de nationella domstolarnas rätt att tolka InfoSoc utvidgande kan leda till 

kontroversiella och ”potentiellt farliga” re-evalueringar av de grundläggande rättigheternas om-

fång.279 Senftleben målar å sin sida en smula polemiskt upp hotbilder om unionsrättens utveckling 

mot ett system som kombinerar de sämsta elementen från de kontinentala och angloamerikanska 

rättstraditionerna, d.v.s. den för kontinentala rätten karakteristiska bristen på flexibilitet med den ang-

loamerikanska avsaknaden av förutsebarhet.280 Ifall dessa farhågor skulle besannas, kan ett ED-fall 

med hänvisning till brott mot EMRK artikel 10 bli aktuellt. Detta visar också värdet av att rättighets-

stadgan och EMRK bägge skyddar yttrandefriheten,281 EMRK kan utgöra en reservventil ifall den 

konstitutionalisering som möjliggörs av EUD:s praxis i praktiken visar sig otillräcklig.  

 

EUD:s förfarande har här kritiserats på många punkter, men man måste också komma ihåg att den 

relevanta problematiken är mycket komplicerad. Den aktör som på ett uttömmande och entydigt sätt 

önskar definiera den rättmätiga balanseringen av upphovsrättens och yttrandefrihetens förhållande 

befinner sig i högsta grad mellan askan och elden. Griffiths konstaterar angående denna diskussion 

ypperligt att en jakt på lära som är både fullkomligt förutsebar och flexibel är dömd att misslyckas.282 

På denna grund medger den relevanta intresseavvägningen en jämförelse med Churchills ofta citerade 
 

279 Sganga 2019, s. 19. 
280 Senftleben 2015, 271–272. 
281 Se slutet av avsnitt 5.5. 
282 Griffiths 2010, s.91. 
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konstaterande om att demokrati är det sämsta statsskicket ”med undantag av alla andra alternativ som 

hittills prövats”.283 På ett liknande sätt måste upphovsrättens intresseavvägning ge upp hoppet om 

finna den perfekta avvägningen mellan de olika intressehavarnas rättigheter, snarare handlar det om 

att hitta den ”minst dåliga lösningen” bland många svaga alternativ. 

6.3 Avslutning  
Avhandlingen påbörjades med att fråga huruvida sampling faktiskt är stöld. Den framställning som i 

avhnadlingen genomförts har inte enbart lyft fram att sampling inte är stöld, utan att det rentav finns 

belägg för att betrakta sampling som en rättighet, vars begränsning måste motiveras på ett överty-

gande sätt. I själva verket pekar summan av den analys av gällande rätt som genomförts på att läget 

ser ljust ut angående möjligheten till icke-klarerad sampling. Dock har det lyfts fram att den praktiska 

verkligheten inte nödvändigt motsvarar den tolkning som en analys av normunderlaget och dess tolk-

ning pekar mot; det finns skäl att anta att möjligheten och speciellt viljan att utnyttja sampling i många 

fall fattas, trots att man i princip skulle ha all anledning att anta att rätten är på ens sida ifall en tvist 

skulle uppstå. Huruvida och i vilken mån det är möjligt att sampla har redan redogjorts för i så om-

fattande mån att det inte behöver repeteras. Däremot är det på sin plats att lyfta fram några avslutande 

reflektioner över huruvida det sätt som rättsordningen reglerar samplingen ska anses fullfölja sitt 

ändamål på ett tillfredsställande sätt. 

 

För det första kan man fråga sig om de omständigheter och begrepp som samplingens godtagbarhet 

ska bedömas enligt är konsekventa och ändamålsenliga. Regleras sampling m.a.o. för tillfället enligt 

en fungerande konstruktion? De riktlinjer som EUD givit åstadkommer en mycket tydlig utgångs-

punkt: Först bedöms igenkännbarheten vid lyssning, sedan granskas vid behov huruvida undantaget 

för citat kan åberopas. Rättsläget ter sig i princip utomordentligt entydigt. Problemet blir dock att det 

mycket centrala igenkännbarhetsrekvisitet inte definieras tillräckligt noggrant. Härvidlag hade ett ut-

tryckligt uttalande angående igenkännbarheten med tanke på fallets omständigheter i Pelham haft en 

betydande inverkan på att göra rättsläget klarare. Ytterligare kan man reflektera huruvida ”igenkänn-

barhet vid lyssning” faktiskt är det mest ändamålsenliga sättet att bedöma om sampling kan godtas. 

Det verkar åtminstone inte vara det mest konsekventa alternativet, eftersom ett förbud mot sampling 

uttryckligen baserar sig på en strävan att skydda den investering som ligger bakom källfonogrammets 

 
283 Uttalat i engelska parlamentets underhus 11.11.1947. I själva verket torde Churchill inte ha varit upphovsman till detta 
citat, utan sägs ha citerat en okänd professor. Langworth 2009. 
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produktion, och det inte är trovärdigt att samplingens igenkännbarhet skulle ha någon nämnvärd ne-

gativ inverkan på möjligheten att få avkastning på investeringen bakom källfonogrammet. I själva 

verket ger samplingens historia belägg för en motsatt hypotes, eftersom sampling har konstaterats ha 

givit ett uppsving i vissa samplade artisters popularitet.284  

 

Finns det andra alternativ? Det för samplingen mest gynnsamma alternativet vore att den som vill 

motsätta sig sampling måste visa att samplingen orsakar en adekvat ekonomisk skada, varvid samp-

lingen skulle påminna om ett renodlat utomkontraktuellt skadeståndsärende. En dylik lösning kunde 

anses vara i linje med EUD:s strävan att garantera förutsättningarna för konstens frihet. På denna 

punkt vore denna lösningsmodell nära den värdegrund som EUD i praxis ställt upp angående kon-

stitutionaliseringen av unionens upphovsrätt. Dock kan detta alternativ inte ses som speciellt realist-

iskt, eftersom inflytelserika intressehavare inom underhållningsindustrin sannolikt skulle motsätta sig 

en sådan utveckling med betydande målmedvetenhet. En intressant lösning – som inte heller saknar 

ändamålsenligthetspotential – vore att i större grad betona det sätt som källfonogrammet bearbetas i 

det härledda verket. Denna möjlighet har lyfts fram som en betydande faktor vid granskningen av 

såväl EUD:s285 som ED:s286 praxis kring godtagbar användning av skyddade alster och verk. Enligt 

denna lösningsmodell skulle det potentiella intrånget ”rentvås” av att samplarens syfte är att skapa ett 

nytt och självständigt verk. I sin mest tillåtande form skulle denna lösning tillåta sampling förutsatt 

att syftet är att skapa ett nytt verk och inte att snylta på källfonogrammets värde. Uppenbarligen vore 

en så tillåtande inställning till sampling synnerligen radikal, och även moderatare versioner av samma 

idé skulle i varje fall måsta kombineras med kvantitativa begränsningar till förmån för rättighetsin-

nehavaren. Den mest fungerande begränsningen torde vara att samplingen inte ska få resultera i ett 

verk som kan utgöra ett substitut för källfonogrammet. Trots att dessa idéer presenterar förhållandevis 

starka argument för att tillåta sampling, kvarstår dock det faktum som redogjordes för i kapitel 6.2, 

nämligen att det inte kan anses skäligt att ingen ersättning erläggs med anledning av samplingen. 

Således kan ett tillåtande av sampling utan vidare tillåtas beroende på fallets omständigheter, men ett 

kategoriskt tillåtande av icke-klarerad sampling är betydligt svårare att försvara. De möjligheter och 

utmaningar som förknippas med att tillgodose en skälig ersättning för fonogramproducenten och ba-

lansering av respektive parters (finansiella) ställning redogjordes redan för. 

 
284 Gamla funk-artister som James Brown, Funkadelic och Parliament upplevde enligt Demers (2006, s. 85) en påtaglig 
renässans tack vare hiphopartisternas utbredda sampling av deras album.  Likaså konstaterar Schuster (2015 s. 447) med 
stöd av sin empiriska forskning att 92,5 % av alla originalalbum bakom de samplen som användes i Girl Talks album All 
day faktiskt sålde bättre efter att de samplats.   
285 Främst i fallen Funke Medien och Pelham. 
286 T.ex. Ashby Donald och Vereinigung Bildender Künstler. 
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En annan intressant implikation angående unionens reglering av sampling är om EUD:s starka beto-

ning av harmoniseringen är en gynnsam utveckling med tanke på harmoniseringens ändamål. Har-

moniseringen syfte är att uppnå större klarhet i gällande rätt samt att genom att upprätta en hög 

skyddsnivå inom området för immaterialrätt uppmuntra till betydande investeringar i kreativ verk-

samhet.287 Har denna målsättning främjats av de linjedragningar som gjorts kring samplingen? Låt 

oss komma ihåg att samplingen under flera decennier fört en existens i lagens skugga och det faktum 

att det rått en mer eller mindre fullkomlig ovisshet angående huruvida denna verksamhet är tillåten 

eller inte. Mot denna bakgrund måste det konstateras att EUD:s upphöjande av samplingen bland de 

harmoniserade kreativa verksamheternas antal har medfört en väsentlig förbättring av förutsättning-

arna att sampla. Man måste komma ihåg att den för samplingen mest aktuella rättigheten är ensam-

rätten till fonogram. Således är förutsättningarna för att sampla tätt sammanflätade med incitamenten 

för att investera i två olika typer av fonogramproduktion. För att sampling ska kunna idkas måste det 

vara lönsamt att investera i produktion och distribution av härledda verk som utnyttjar sampling. 

Samtidigt måste detta uppnås på ett sätt som inte underminerar incitamenten att investera i (till samp-

ling orelaterad) fonogramproduktion överlag. Sampling utgör trots allt bara en teknik för att skapa 

musik bland många andra, och således kan det inte anses på sin plats att sampling tillåts i sådan 

utsträckning att hela fonogramindustrin blir lidande. Var hittas då den lämpliga balansen, och är det 

ändamålsenligt att ramarna för denna balansering uttryckligen ska stakas ut på unionsnivå?  

 

I sig är det sannolikt en gynnsam utveckling att likrikta medlemsländernas reglering av sampling. 

Dock medför faktumet att samtliga relevanta begrepp (sampling, igenkännbarhet vid lyssning, förut-

sättningarna för citat o.s.v.) behandlas i ordalag som starkt betonar att de ska ses som autonoma un-

ionsrättsliga begrepp, vilket innebär en risk för att klyftan mellan normunderlaget de jure och dess 

verkställande de facto blir större. Att de relevanta begreppen ska ges en samstämmig definition inom 

alla medlemsländer innebär nämligen i praktiken att en slutlig klarhet angående bedömningen i en-

skilda fall fås först då EUD i tillräcklig mån tagit ställning till frågan. Rättsläget angående samplingen 

illustrerar detta väl. Trots att det numera finns ett EUD-fall som explicit tar ställning till sampling, är 

det mycket svårt att förutspå hur ett framtida motsvarande fall skulle dömas, eftersom resonemanget 

i fallet Pelham inte enbart ger ett stort spelrum både för en dom som bifaller eller ogillar samplingen. 

Därtill introduceras en ytterligare faktor som kan ha en avsevärd inverkan på den fallspecifika be-

dömningens slutresultat, nämligen att ett samplingsfall ska avgöras på ett sätt som är förenligt med 
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innehållet i de vederbörliga grundläggande rättigheterna, d.v.s. rätten till immateriell egendom och 

konstens frihet. Innehållet i konstens frihet definieras inte av EUD i tillräcklig mån för att kunna ge 

några tydliga indikationer på hur en lämplig balans ska uppnås i den nationella domstolens sköns-

mässiga bedömning i ett framtida samplingsfall. Finns det då någon nytta av att EUD gått in för en 

starkt harmoniserande linje angående sampling? Ifall samplingen kunde regleras av medlemsstaterna, 

skulle fallen kunna avgöras snabbare och på ett sätt som mer uttömmande definierar alla de relevanta 

begreppen. Detta skulle sannolikt göra rättsläget mera flexibelt och också försnabba ackumuleringen 

av relevant praxis. Dock skulle detta ske på bekostnad av den samstämmighet som försökt upprättas 

mellan medlemsstaternas reglering, vilket inte kan anses förenligt med unionens kärnsyfte. Vad ska 

man då göra för lösa situationen? Det ter sig som att en starkt harmoniserande definiering av samp-

lingens rättsliga status förknippas med uppenbara problem, medan reglering på medlemsstaternas 

eget initiativ inte heller verkar lockande. Den mest ändamålsenliga lösningen ter sig som att förut-

sättningarna för sampling definieras mer detaljerat av ett EU-organ av lägre rang än EUD. Här vore 

en skiljenämnd att gott alternativ. Liksom konstaterats är mandatet för att bifalla eller ogilla sampling 

mycket brett i ljuset av EUD:s praxis, vilket förbättrar förutsättningarna för att en dylik skiljenämnd 

ska kunna operera effektivt och flexibelt. 

 

En dylik skiljenämnd är inte heller lätt att få till stånd, och huruvida en sådan eller någon annan 

lösning för att göra verkställandet av rättsläget mer smidigt kommer att utarbetas återstår att se. I 

slutändan handlar det om att det bör finnas en tillräcklig vilja för detta, vilket i sin tur beror på hur 

man på samhällelig nivå förhåller sig till sampling. Ska dess samhälleliga värde anses vara så stort 

att de praktiska förutsättningarna för att idka sampling med någon typ av myndighetshjälp måste 

göras gynnsammare? Den flera decennier omfattande tillvaron som samplingen fört utan att definieras 

rättsligt kombinerat med en frapperande brist på rättspraxis under denna tidsperiod tyder på att inga 

drastiska förändringar av situationen ansetts nödvändiga. Bägge relevanta intressehavargrupperna 

verkar således ha funnit ett sätt att föra en tillvaro sida vid sida. Detta låter förstå att rättsläget inte är 

i behov av stora förändringar. Samplingen och dess harmonisering kan dock framöver komma att 

behöva granskas som en del av en större diskussion kring de behov som informationssamhällets ut-

veckling för med sig, eftersom en informationssamhällets ständiga utveckling har sannolika följder 

för förutsättningarna att utöva den remix-kultur som frodas i den moderna Web 2.0-gemenskapen. 

Remix-kulturen innehåller nämligen flera element som kan aktualisera en närmare granskning av 

möjligheterna för konstens frihet att åsidosätta immateriella rättigheter, och i denna diskussion kan 

den argumentation som förts fram kring fallet Pelham utgöra en viktig utgångspunkt. Detta är emel-
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lertid en diskussion som måste återupptas i kommande forskning. Avslutningsvis kan frågan angå-

ende huruvida rättsläget med tanke på sampling är tillfredsställande besvaras genom att konstatera att 

samplingens rättsliga status förvisso inte kommit att definieras vare sig uttömmande eller entydigt. 

Så är i synnerhet fallet angående rättslägets praktiska verkställande. Det som dock talar för en mer 

positiv evaluering är att det från ett lagligt perspektiv inte finns några hinder för att sampling i domstol 

ska kunna bedömas på ett sätt som förefaller intuitivt rättmätigt. Normunderlaget ställer nämligen 

väldigt få absoluta krav som skulle försvåra domstolens jakt på det med tanke på fallets omständig-

heter mest ändamålsenliga domslutet. Till denna del måste rättsläget angående sampling anses ut-

omordentligt tillfredsställande. 

 

 


